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RESUMO 

 

Este trabalho objetiva circunscrever a discricionariedade administrativa no âmbito da 
desapropriação de imóveis privados, mediante a delimitação do campo semântico do 
fundamento expropriatório – interesse público –, instituto interpretado à luz da teoria dos 
conceitos jurídicos indeterminados. Perscruta-se o grau de liberdade do administrador público 
ao intervir supressivamente na propriedade particular em face do interesse público consignado 
no decreto expropriatório e dos princípios constitucionais, a fim de definir os contornos do 
comportamento hiperdiscricionário da Administração Pública. Nesse diapasão, a investigação 
da conduta discricionária da Administração Pública se desdobra em quatro linhas principais 
de estudo, quais sejam: i) os limites impostos ao Poder Público, ao expedir o ato declaratório 
de interesse público, tendo em vista as hipóteses legais autorizadoras da desapropriação e os 
princípios que norteiam o ordenamento jurídico, notadamente aqueles encartados no art. 37 da 
Carta Magna; ii) as hipóteses de tredestinação do bem expropriado e as condições que 
justificam sua retrocessão; iii) as circunstâncias nas quais o Poder Público pode desistir do 
procedimento expropriatório após a instauração da fase declaratória, mormente após a 
instauração da fase judicial, sob a perspectiva da jurisprudência majoritária e do Código de 
Processo Civil; e iv) a extensão e a densidade do controle judicial sobre a existência de 
interesse público do bem expropriando, em sede de ação de desapropriação, considerando 
principalmente as limitações impostas pelos arts. 9º e 20, do Decreto-lei n° 3.365/41.  
 
Palavras-chave: 1. Desapropriação. 2. Discricionariedade Administrativa. 3. Interesse 
Público.  4. Conceitos Jurídicos Indeterminados. 5. Controle Judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This work aims at circumscribing administrative discretion concerning the expropriation of 
private real estate, by means of the delimitation of the semantic field of the expropriatory 
fundament – public interest –, institute applied under the light of the theory of indeterminate 
legal concepts. The degree of freedom on the part of the public agent is examined when acting 
suppressively towards private property, taking into account public interest enshrined in the 
expropriatory decree and the main constitucional principles, so as to define the framework of 
the hyperdiscretionary behavior of the Public Administration. In this context, the investigation 
of the discretionary conduct on the part of the public administrator is unfolded into four main 
lines of study, namely: i) the limits imposed to Public Power, when issuing the declaratory act 
of public interest, considering the legal hypothesis which autorize the expropriation, and the 
principles that guide the law, mainly those contained in the art. 37 of the Brazilian 
Constitution; ii) the hypothesis of change in destination of the expropriated good, and the 
conditions which justify its retrocession; iii) the circunstances under which the Public Power 
give up the expropriatory procedure after the establishment of the declaratory phase, mainly 
after the beginning of the judicial phase, under the perspective of majority judicial precedents 
and the Code of Civil Procedure; and iv) the range and density of judicial review concerning 
the existence of public interest of the expropriated good within the range of the expropriation 
action, considering especially the limitations imposed  by articles 9th and 20 of the Decree-
law nº 3.365/41.  
 
Keywords: 1. Expropriation. 2. Administrative Discretion. 3. Public Interest. 4. Indeterminate 
legal concepts. 5. Judicial Review.  
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INTRODUÇÃO 
  

O presente trabalho tem como escopo delimitar a discricionariedade administrativa 

no âmbito da desapropriação de imóveis privados, sob a ótica do interesse público e da função 

social propriedade. 

Por extinguir a propriedade do titular do domínio, a desapropriação constitui a maior 

invasão do Poder Público no patrimônio privado. É um instituto que tem assento 

constitucional em diversos dispositivos, impondo, de forma coercitiva, ao proprietário o 

sacrifício de seu direito em benefício da coletividade. 

O interesse público, fundamento da desapropriação, tem contornos obscuros, o que 

leva, em alguns casos, a condutas arbitrárias do agente público. A delimitação desse conceito 

é de extrema importância, pois no âmbito do procedimento expropriatório ele serve de 

parâmetro para a avaliação da conduta adequada do agente público, definindo em que 

momento e sob quais circunstâncias ela é discricionária ou vinculada. Nesse diapasão, 

salientam-se alguns casos em que o Poder Público desapropria, de modo abusivo, imóveis 

particulares sem demonstrar, v.g., a impossibilidade de afetação de bens dominiais, em 

flagrante violação dos princípios da eficiência, proporcionalidade e motivação adequada dos 

atos administrativos. 

A etapa inicial da investigação pretende restringir, ao máximo, o campo semântico 

da expressão interesse público, visto que tal conceito é alicerce que serve para identificar as 

características de condutas arbitrárias do Poder Público, cometidas reiteradamente, sob o pálio 

da justificativa genérica da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. As 

etapas posteriores consistirão em minudenciar o rito das fases da desapropriação – 

administrativa e judicial – de modo a questionar a visão clássica que defende amplo grau de 

liberdade ao Poder Público, apontando as hipóteses em que se configuram eventuais atos 

abusivos do agente público, por meio de uma aprofundada análise doutrinária e 

jurisprudencial, que deverá ser confrontada com as normas insculpidas nos diplomas que 

tratam do thema. 

Desenvolve-se estudo a partir da abordagem dos seguintes temas controvertidos: (i) 

Quais os limites ao ato declaratório de utilidade pública lato sensu, considerando a vedação 

legal do controle judicial, em vista do disposto no art. 9º do Decreto-lei nº 3.365/41? Caberia, 

nesses casos, a aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição? (ii) A tredestinação 

lícita é conduta eminentemente discricionária? Em que hipóteses de tredestinação seria 

cabível a retrocessão? (iii) Em que momento e em que condições pode o Poder Público 
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desistir do procedimento expropriatório, depois da instauração da fase declaratória, mormente 

após a instauração da fase judicial? (iv) É aplicável o art. 485, §§ 4° e 5°, do Código de 

Processo Civil, no âmbito da ação de desapropriação? Essas questões são respondidas 

mediante o esclarecimento de como o interesse público e a função social da propriedade 

interagem com a desapropriação, visto que a conduta abusiva da Administração Pública 

resulta, inevitavelmente, da infração ao fundamento da desapropriação. 

O óbice do controle judicial do ato declaratório de utilidade pública, previsto no art. 

9º do Decreto-lei nº 3.365/41 é um tema divergente na doutrina e na jurisprudência dos 

Tribunais Superiores. Em face disso, a questão a ser enfrentada é como o Poder Judiciário 

deve se comportar diante da conduta abusiva do agente público.  

A tredestinação se configura quando a Administração Pública dá ao bem 

expropriado, destino diverso do anunciado no decreto expropriatório. Sua pertinência temática 

decorre do fato de a doutrina e a jurisprudência não se entenderem quanto à possibilidade de 

retrocessão, o que enseja o esclarecimento da questão à luz do interesse público. Leva-se em 

conta a perda involuntária da propriedade para o Poder Público e a frustração de o titular não 

o ver aplicado na finalidade pública anunciada, mesmo após receber a indenização.  

Nesse contexto, é conveniente delimitar até onde se estende a discricionariedade 

administrativa quanto à destinação do bem expropriado. Insta investigar, via de consequência, 

em que casos a Administração Pública está obrigada a devolvê-lo ao proprietário expropriado. 

Impende destacar que o cabimento da retrocessão perpassa pela definição de sua natureza 

jurídica, vale dizer, se deve ser emoldurada como direito real ou pessoal. 

A abordagem do tema referente à desistência no âmbito da ação de desapropriação é 

motivada na análise do Recurso Especial n° 1.368.773-MS, julgado em 06/12/2016 pelo 

Superior Tribunal de Justiça, em que a desistência da desapropriação é admitida a qualquer 

tempo, ainda que após o trânsito em julgado, desde que: a) não tenha ocorrido o pagamento 

integral do preço; b) haja possibilidade de devolução do imóvel sem alteração substancial. Da 

leitura desse julgado, convém entender os motivos para que levaram a Corte Federal, parece, a 

se olvidar do disposto no art. 485, § 4°, da Lei Processual Civil, que veda a desistência da 

ação depois da apresentação da contestação.  

A existência de motivo é requisito imprescindível à sua validade ou elemento 

constitutivo do ato administrativo, consoante o disposto art. 2º, “d” e parágrafo único, da Lei 

nº 4.717/65. Por força do aludido preceptivo legal, há vício nesse elemento quando não há 

adequação entre o motivo que fundamentou a sua expedição ou a sua prática e o resultado 

obtido. Nesse sentido, em virtude de o ato expropriatório extinguir o direito de propriedade do 



11 
 

 

titular, sua motivação – ou seja, os motivos da sua expedição ou da sua execução – é 

obrigatória, na observância do que estabelece o art. 50 da Lei nº 9.784/99, que cuida do 

processo administrativo. Em vista dessa obrigatoriedade, é necessário fixar os parâmetros de 

controle dos motivos invocados no decreto expropriatório, a fim de delimitar a apreciação 

judicial sobre o interesse público consignado no ato declaratório. 

Diante do exposto, é mister encontrar o marco teórico que delimite a conduta do 

agente público nos casos de desapropriação de imóveis privados, obstando o esvaziamento 

semântico de seu principal fundamento: o interesse público.    

O primeiro capítulo cuida dos atributos e da utilidade da propriedade imobiliária, 

com destaque na sua função social e nas diferentes modalidades da sua extinção, inclusive a 

desapropriação. O segundo capítulo cuida das características e do rito das diferentes 

modalidades de desapropriação, quais sejam, i) desapropriação comum ou ordinária, ii) 

desapropriação sancionatória urbana, iii) desapropriação rural e iv) desapropriação 

confiscatória. O terceiro capítulo aborda a discricionariedade administrativa e sua relação com 

a teoria dos conceitos jurídicos indeterminados. O quarto capítulo versa sobre os limites 

impostos ao Poder Público, ao expedir o ato declaratório de interesse público, tendo em vista 

as hipóteses legais autorizadoras da desapropriação e os princípios que norteiam o 

ordenamento jurídico, notadamente aqueles encartados no art. 37 da Carta Magna; e as 

hipóteses de tredestinação do bem expropriado e as condições que justificam sua retrocessão. 

Por fim, o quinto capítulo discorre sobre i) as circunstâncias nas quais o Poder Público pode 

desistir do procedimento expropriatório após a instauração da fase declaratória, mormente 

após a instauração da fase judicial, sob a perspectiva da jurisprudência majoritária e do 

Código de Processo Civil; e ii) a extensão e a densidade do controle judicial sobre a existência 

de interesse público do bem expropriando, em sede de ação de desapropriação, considerando 

principalmente as limitações impostas pelos arts. 9º e 20, do Decreto-lei n° 3.365/41. 
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1 A PROPRIEDADE E SUA FUNÇÃO SOCIAL 

 

1.1  O DIREITO DE PROPRIEDADE: Utilidade e Atributos 

 

O direito de propriedade tem seu primeiro marco histórico de estudo no Direito 

Romano. No entanto, seus contornos, à época, eram distintos da concepção hodierna desse 

instituto. Conforme lição de Rosenvald e Farias (2016, p. 257), no Direito Romano, não havia 

um conceito cristalino de propriedade e nem era tratado como uma espécie de direito 

subjetivo. A despeito do conhecimento de suas funções e seu exercício individualizado, o 

direito de propriedade não era visto como real. 

Na Idade Média, a propriedade imobiliária estava associada ao poder político. Os 

nobres, dentro de suas terras, tinham o poder absoluto. Eles cediam aos servos o uso de uma 

parcela do imóvel e garantiam proteção militar, em troca do pagamento de frutos e 

rendimentos em dinheiro. Com a formação dos estados nacionais sob o poder da monarquia 

absolutista, os nobres subordinaram-se ao poder ilimitado do monarca. 

A Revolução Francesa – movimento político inspirado em ideias liberais e 

individualistas – foi responsável por eliminar os privilégios da classe nobiliárquica, 

justificados anteriormente por uma sociedade organizada em estamentos. Com a edição da 

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, em 25 de agosto de 1789, a propriedade 

alcançou o status de direito fundamental, como se vê da leitura dos arts. 2º e 17. O art. 2º 

preceitua que toda associação política deve proteger os direitos naturais e imprescritíveis, 

inclusive o direito à propriedade. Enquanto o art. 17 assegura a inviolabilidade desse direito, 

nos seguintes termos: ”como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela 

pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir e 

sob condição de justa e prévia indenização”.   

Na perspectiva liberal a propriedade é tratada como uma liberdade individual e faz 

parte da primeira geração de direitos fundamentais, uma vez que impõe ao Estado o dever de 

abstenção, ou seja, a intervenção estatal só é justificável para defender uma eventual violação. 

Nesse diapasão o Estado não pode criar óbices ao uso, fruição e disposição da propriedade 

privada. 

Ao traçar a linha histórica do direito de propriedade, Pereira (2015, p. 69) assevera 

que o Código de Napoleão de 1804 – erigido após a Revolução Francesa – deu maior 

destaque à propriedade imobiliária em detrimento das coisas móveis. Adicionalmente, foi 
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denominado de “código da propriedade”, por tutelar, notadamente, o patrimônio das pessoas, 

assegurando a sua fruição, disposição e sua liberdade negocial. Nesse contexto, insta salientar 

o caráter individualista do art. 544 do Code Napoléon que dispõe: “La proprieté est le droit de 

jouir et de disposer des biens matériels de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en 

fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements”1. 

Inspirada na aludida Declaração, a Constituição brasileira de 1824 ratificou a 

inviolabilidade da propriedade, da segurança individual e liberdade no caput do art. 179. O 

inciso XXII do mencionado preceito legal prescreve que:  

 
 
É garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem 
publico legalmente verificado exigir o uso, e emprego da Propriedade do 
Cidadão, será elle préviamente indemnisado do valor della. A Lei marcará os 
casos, em que terá logar esta unica excepção, e dará as regras para se 
determinar a indemnização.  
 

 
Em razão de su a relevância, a sobredita norma foi mantida nas Constituições de 

1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e na Emenda Constitucional nº 01/1969. 

A Constituição Federal de 1988 manteve o direito de propriedade no patamar de 

direito fundamental, conforme o art. 5°, XXII. Por outro lado, por força do art. 5º, XXIII, da 

Lei Suprema, exige-se que o exercício desse direito cumpra sua função social. Ademais, a 

Carta Magna de 1988, no art. 5°, XXIV, assim como as constituições anteriores, estatui a 

desapropriação da propriedade privada. 

Com o intuito de definir os contornos do direito de propriedade, Pereira (2015, p. 74) 

preleciona: 

 
 
Direito real por excelência, direito subjetivo padrão, ou “direito 
fundamental” (Pugliatti, Natoli, Planiol, Ripert e Boulanger), a propriedade 
mais se sente do que se define, à luz de critérios informativos da civilização 
romano-cristã. A ideia de “meu e teu”, a noção de assenhoreamento de bens 
corpóreos e incorpóreos independe do grau de cumprimento ou 
desenvolvimento intelectual. Não é apenas o homem do direito ou o business 
man que a percebe. Os menos cultivados, os espíritos mais rudes, e até 
crianças têm dela a noção inata, defendem a relação jurídica dominial, 
resistem ao desapossamento, combatem o ladrão. Todos “sentem” o 
fenômeno da propriedade.  
 
 

                                                           
1
 O art. 544 do Código de Napoleão pode ser traduzido da seguinte maneira: “A propriedade é o direito de fruir e 

de dispor dos bens materiais da maneira mais absoluta, contanto que deles não se faça um uso proibido pelas leis 
e pelos regulamentos”. 
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Inobstante o fato de não definir, de forma cristalina, o que é propriedade, o Código 

Civil, no art. 1.228, descreve os poderes do proprietário, que são o uso (ius utendi), o gozo ou 

fruição (ius fruendi) e a disposição (ius abutendi), além do direito de reaver o bem de quem 

injustamente o possua ou detenha (direito de sequela). Por abarcar esses poderes, o direito de 

propriedade é considerado o mais amplo ou mais extenso. 

 A faculdade de usar é utilizar o bem a serviço do titular conforme sua destinação, 

sem alterar sua substância. Fruir ou gozar é retirar os frutos naturais ou civis. Enquanto que o 

poder de dispor é alienar, gravar ou consumir um bem, inclusive com alteração de sua 

substância. Com efeito, essa faculdade é o elemento que distingue o direito de propriedade 

dos demais direitos reais, já que ela é exclusiva do titular do domínio (VENOSA, 2013, p. 

159). 

Conforme já exposto, o direito de sequela (rei vindicatio) é um atributo essencial da 

propriedade, que motiva o ajuizamento da ação reivindicatória a fim de perseguir um bem 

imóvel que esteja injustamente na posse de outrem, com fulcro no art. 1.228 do Código Cvil. 

Vale destacar que somente o proprietário pode intentar tal medida judicial, devendo 

discriminar o imóvel em todas as suas características e apresentar: i) o título definitivo 

(escritura de compra e venda, permuta, doação, dação em pagamento, carta de arrematação ou 

de adjudicação) devidamente registrado no Serviço Registral de Imóveis, que comprova a 

titularidade do domínio, formalidade insculpida nos arts. 1.227, 1.245 e § 1º do Estatuto Civil; 

ii) a certidão vintenária, que descreve a cadeia imobiliária; e iii) a certidão de ônus reais, que 

demonstra a ausência de limitações ao exercício desse direito. 

Tendo em vista o fato de ser oponível erga omnes, o direito de propriedade é 

absoluto, isto é, impõe a todos o dever de abstenção aos não proprietários. Ademais, por força 

do art. 1.231 do Estatuto Civil, esse direito é, presumidamente, exclusivo e ilimitado. A 

exclusividade se traduz no fato de, em regra, pertencer a apenas um titular, isto é, ele não é 

condominial. O atributo da ilimitação significa dizer que esse direito não está gravado com 

ônus reais (enfiteuse, superfície, servidão, usufruto e alienação fiduciária). 

A propriedade pode ser perpétua ou temporária. A perpetuidade se caracteriza pela 

irrevogabilidade, ou seja, pela impossibilidade da extinção desse direito em função da 

ausência de condição resolutiva ou termo extintivo. Já a propriedade temporária ou resolúvel 

é aquela que se extingue com o implemento da condição resolutiva ou advento do termo.     

Insta salientar que o direito de propriedade é elástico, por permitir que suas 

faculdades (uso, fruição e disposição limitada) possam ser cedidas a um terceiro, gratuita ou 

onerosamente, como se verifica nos direitos reais sobre a coisa alheia. 
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Adicionalmente, por força do art. 170, II, da Carta da República, a propriedade 

privada é princípio que norteia a ordem econômica. Nesse diapasão, sua proteção garante o 

funcionamento da economia de mercado e da livre iniciativa. Quando ela é preservada pelo 

Estado, conforme o ordenamento jurídico vigente, os bens particulares podem circular 

livremente de acordo com o exercício da autonomia de cada um, contribuindo, assim, para a 

disseminação do empreendedorismo e o consequente desenvolvimento econômico da nação 

(ROSENVALD; FARIAS, 2016, p. 279-280). 

A proteção da propriedade é imprescindível para a concretização da dignidade da 

pessoa, fundamento da República encartado no art. 1º, III, da Carta Federal, pois o 

desenvolvimento do ser humano depende da aquisição de bens duráveis essenciais à evolução 

física e cultural, como moradia adequada e livros. Ou seja, a tutela da propriedade é 

importante para o aprimoramento da personalidade. Logo, conforme ensina Rosenvald e 

Farias (2016, p. 232), o direito de propriedade deve ser tratado como uma liberdade individual 

“é fixando a vontade de alguém nos objetos do mundo externo que cada pessoa projeta seu ser 

e cria uma presença entre os seres humanos”. 

 Não obstante o recado constitucional, Rosenvald e Farias (2016, p. 280) são 

assertivos em comentar a situação de enfraquecimento da propriedade privada em face da 

cultura do patrimonialismo brasileiro: 

 
 
A propriedade privada perde a sua condição de direito fundamental quando 
se converte em privilégio. Se no início da modernidade o privilégio se 
enraizava entre os membros da nobreza, atualmente, no patrimonialismo 
arraigado em nossas instituições, vê-se que o conceito de república é 
sistematicamente espoliado pela apropriação privada do Estado por grupos 
ligados ao poder político. Os encarregados de assegurar a igualdade social 
reivindicam para si privilégios que os situam bem acima da massa.  A 
burocracia estatal, reservando-se em favor de uns poucos aquilo que a lei 
genérica e abstratamente deveria deferir a todos. Para sustentar a 
paquidérmica máquina governamental, ocorre uma brutal transferência de 
riquezas pela via da tributação. O resultado é induvidoso: corrupção e 
desperdício. O verdadeiro empreendedor é desestimulado a investir seu 
capital, pois a segurança jurídica é esmaecida. Da mesma maneira, não há 
qualquer estímulo para que as classes menos favorecidas possam alcançar a 
cidadania por seu trabalho. O mérito individual é desencorajado pelo 
deturpado sentimento de que o Estado provedor e assistencialista concederá 
a “bolsa família”, ou outra espécie de compensação que eliminará o estado 
geral de penúria. Como nenhuma pessoa se sente responsável moralmente 
por sua trajetória de vida, o resultado dos referidos programas é um estímulo 
ao ócio e ao paternalismo, que fatalmente se reproduzirá em consequência 
do apelo eleitoral de tais práticas.   
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 Em face disso, resta concluir que a propriedade privada e o capital não podem ser 

relegados a segundo plano. O direito de propriedade e a formação do patrimônio são 

fundamentais para a garantia de uma vida digna. Com efeito, a existência da propriedade 

privada não é o motivo da exclusão social brasileira. Ao contrário, a falta de políticas de 

Estado não permite que a população pobre seja proprietária de bens básicos. Por exemplo, o 

déficit habitacional brasileiro poderia ser solucionado se o Estado instituísse políticas públicas 

de aquisição de imóveis populares, concretizando o direito à moradia, insculpido no art. 6° da 

Carta Federal. Em suma, usando as palavras de Pereira (2015, p.73), “a propriedade é o ponto 

nodal da organização institucional”. 

     

1.2  FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

 

Superando a perspectiva essencialmente individualista e egoística da propriedade, a 

Constituição Federal impôs o cumprimento da função social, conforme se depreende da 

leitura do art. 5°, XXIII. De acordo com Justen Filho (2014, p. 608), a função social da 

propriedade “significa a vinculação das faculdades inerentes ao domínio à realização das 

necessidades coletivas, segundo o princípio da proporcionalidade”. Afonso da Silva (2014, p. 

284) ensina que a função social constitui o objeto do direito de propriedade e não se confunde 

com os sistemas de limitação da propriedade2.  

Por incorporar o conteúdo do princípio da solidariedade, a propriedade passa a 

enxergada como uma relação jurídica complexa, garantindo direitos e impondo deveres em 

diferentes perspectivas. Como corolário do fato de esse direito real ter sido relacionado na 

categoria de direitos e garantias individuais, nos moldes do art. 5°, XXII, o proprietário tem o 

direito subjetivo de exigir que todos, inclusive o Estado, respeitem um dever geral de 

abstenção. Por outro lado, em razão da função social, a coletividade é titular do direito 

subjetivo difuso de demandar que o proprietário exerça seus poderes de acordo com a função 

social (ROSENVALD; FARIAS, 2016, p. 280).  Logo, a mera condição de proprietário não é 

suficiente para a satisfação do mandamento constitucional, pois a destinação do bem deve ir 

ao encontro dos interesses da comunidade, coibindo, assim, o uso arbitrário do titular do 

domínio. 

                                                           
2
 Para José Afonso da Silva (2014, p. 283-284), “limitações, obrigações e ônus são externos ao direito de 

propriedade, vinculando simplesmente a atividade do proprietário, interferindo tão só com o exercício do direito, 
e se explicam pela simples atuação do poder de polícia”.  
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No entanto, tal princípio não pode esvaziar o conteúdo essencial mínimo do direito 

de propriedade, já que a funcionalização da propriedade transforma o seu regime jurídico, mas 

não a socializa. Nesse sentido, insta salientar que, como se vê da leitura do art. 170, II e III, da 

Lei Suprema, a propriedade privada e a função social são princípios da ordem econômica. 

Essa situação é descrita por Afonso da Silva (2014, p. 824): 

 
 
Já destacamos antes a importância desse fato, porque, então, embora também 
prevista entre os direitos individuais, ela não mais poderá ser considerada 
puro direito individual, relativizando-se seu conceito e significado, 
especialmente porque os princípios da ordem econômica são preordenados à 
vista da realização de seu fim: assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social. Se é assim, então a propriedade privada, que, 
ademais, tem que atender a sua função social, fica vinculada à consecução 
daquele fim. O regime de propriedade denota a natureza do sistema 
econômico. Se se reconhece o direito de propriedade privada, se ela é um 
princípio da ordem econômica, disso decorre, só por si, que se adotou um 
sistema econômico fundado na iniciativa privada.  
 
 

Com o intuito de complementar o preceito constitucional, o Código Civil agrega, no 

§ 1° do art. 1.228, ao exercício dos poderes do proprietário, o dever da observância das 

finalidades econômicas e sociais. Adicionalmente, conforme o § 3° do mesmo dispositivo, é 

obstado o uso abusivo da propriedade com o objetivo de causar prejuízos a outra pessoa, 

devendo ser tratado como ato ilícito, em razão do art. 187 do Estatuto Civil (VENOSA, 2013, 

p. 164). Adicionalmente, o parágrafo único do art. 2.035 do Estatuto Civil erigiu o princípio 

da função social da propriedade à preceito de ordem pública, impedindo que a autonomia 

privada convencione matérias contrárias à consecução desse princípio. 

Nessa intrincada relação entre direitos e deveres recíprocos impostos em diferentes 

diplomas normativos, Comparato (2017, p. 9) defende que o direito de sequela esteja 

condicionado ao cumprimento da função social: 

 
 

O descumprimento do dever social de proprietário significa uma lesão ao 
direito fundamental de acesso à propriedade. Nesta hipótese, as garantias 
ligadas normalmente à propriedade notadamente a de exclusão da pretensão 
possessória de outrem, deve ser afastada. Como foi adequadamente 
salientado na doutrina alemã, a norma de vinculação social da propriedade 
não diz respeito, tão só, ao uso do bem, mas à própria essência do domínio. 
Quem não cumpre a função social perde as garantias judiciais e 
extrajudiciais de proteção da posse.    
 
 



18 
 

 

Na linha do raciocínio esposado, Venosa (2013, p.163) adverte que o comportamento 

desidioso do proprietário, em violação ao princípio da função social, pode propiciar que seu 

bem seja usucapido por outrem que exerça posse independente (não contratual ou 

subordinada), ostensiva (pública), mansa e pacífica, sem oposição ou ininterrupta pelo prazo 

previsto em lei e com animus domini. Portanto, o objetivo da usucapião – também chamada 

de prescrição aquisitiva – é premiar aquele que utiliza de forma eficaz a coisa, e punir o 

proprietário que a abandona, sem dar a destinação de acordo com os interesses da 

coletividade. 

No que tange à política urbana, o art. 182, § 1°, do Pacto Fundamental obriga que os 

imóveis urbanos sejam utilizados conforme sua função social e de acordo com os ditames do 

plano diretor. Complementando o mandamento constitucional, o art. 5° da Lei n° 10.257/01 

(Estatuto da Cidade) permite que os Municípios incluam terrenos urbanos não edificados, 

subutilizados ou não utilizados no plano de diretor, impondo, coercitivamente, o 

parcelamento, a edificação ou a utilização. Na hipótese de descumprimento do preceito legal, 

são previstas sanções que vão desde aplicação de alíquota progressiva de IPTU até a 

desapropriação do imóvel, conforme se vê da leitura dos arts. 7° e 8° do Estatuto da Cidade, e 

arts. 75 e 76 da Lei Complementar Municipal nº 111/2011, que dispõe sobre o Plano Diretor 

do Município do Rio de Janeiro. 

No âmbito das propriedades rurais, o art. 186 da Constituição Federal elenca 

requisitos para o cumprimento da função social. O uso racional do imóvel rural não é, por si 

só, suficiente para a satisfação do mandamento constitucional, já que o proprietário deve 

também respeitar as obrigações trabalhistas e garantir a preservação do meio ambiente. Como 

corolário da violação a esse preceito constitucional, o imóvel pode ser desapropriado pela 

União para reforma agrária, nos termos do art. 184 da Magna Carta. 

Desse modo, há duas hipóteses constitucionalmente qualificadas de desapropriação 

da propriedade que não cumpre a função social. O ponto comum entre elas é que a 

indenização correspondente é paga em títulos da dívida pública, e não em dinheiro. 

Apesar da unanimidade doutrinária quanto à obrigatoriedade do cumprimento da 

função social, este é um conceito caracterizado por sua indeterminação semântica. No entanto, 

Carvalho Filho (2015, p. 817) identifica relevantes elementos objetivos em sua aplicação: 

 
 

É evidente a noção de função social traduz conceito jurídico aberto (ou 
indeterminado). A Constituição, no entanto, consignou certos parâmetros 
para dar alguma objetividade à citada noção. Para tanto, distinguiu a função 
social da propriedade urbana da propriedade rural, fixando parâmetros 
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específicos para cada uma. Em relação à primeira, vinculou-se a função 
social ao atendimento das exigências básicas de ordenação da cidade fixadas 
no plano diretor (art. 182, § 2°). A função social rural está atrelada aos 
fatores de aproveitamento e uso racional e adequado da propriedade, de 
modo que a exploração venha a favorecer o bem-estar de proprietários e 
trabalhadores; da preservação do meio ambiente; e do respeito às relações de 
trabalho (art. 186). Por outro lado, ao descartar a desapropriação da pequena 
e média propriedade rural, bem como da propriedade produtiva (art. 185), 
considerou que tais situações fáticas sempre provocarão a presunção (iuris et 
de iure) de que está presente o cumprimento da função social rural. 

 
 

Dessa forma, a fluidez semântica da função social da propriedade adquire contornos 

diferentes de acordo com a natureza do imóvel, o que irá refletir diretamente nas causas de 

desapropriação, tema a ser tratado nos capítulos seguintes deste trabalho. 

  

1.3  A PERDA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA  

 

A perda da propriedade está prevista no art. 1.275 do Estatuto Civil, que apresenta 

suas causas. São estas: i) alienação, ii) renúncia, iii) abandono, iv) perecimento da coisa, e v) 

desapropriação. A propriedade é perdida voluntariamente por alienação, abandono e renúncia. 

Enquanto que a extinção é involuntária por perecimento e desapropriação. Pereira (2015, p. 

199) relaciona a perda da propriedade com seu modo de aquisição: 

 
 

A perda da propriedade, com poucas exceções, é correlata de sua aquisição. 
Sempre que ocorre a aquisição derivada (v. nº 302, supra) o mesmo 
fenômeno jurídico gerador da investidura do adquirente no direito dominial 
importa na demissão do antigo dominus. Se a adquisitio de um origina-se na 
transferência do direito de outro, o mesmo ato ou a mesma causa que lhe dá 
nascimento traduz a simultânea perda para o antigo titular. Simetricamente à 
aquisição originária – aquela pela qual o dominus assim se intitula em 
relação a coisas nunca antes apropriadas – admite-se a perda da propriedade 
na simples demissão de seu atual titular, sem que a outrem passe o complexo 
jurídico. São casos menos frequentes, porém existem.  

 
 

A alienação é o negócio jurídico bilateral pelo o qual o titular do domínio transfere a 

propriedade do bem ao adquirente, a título gratuito (doação) ou oneroso (v.g., compra e 

venda, permuta). Em razão do disposto do art. 108 do Código Civil, no que tange à 

transferência do domínio sobre imóveis de valor superior a trinta salários-mínimos, é 

obrigatória a escritura pública. Adicionalmente, salienta-se que somente o título aquisitivo 

não é suficiente para a transferência da propriedade, já que para a constituição ou 
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transferência de direitos reais sobre imóveis tenha validade, o titulus adquirendi deve ser 

transcrito no Registro de Imóveis, nos moldes dos arts. 1.227, 1.245, § 1º, do Estatuto Civil. 

A renúncia é negócio jurídico que se caracteriza pela declaração unilateral do 

proprietário a fim de abdicar do direito de propriedade. No que concerne a imóveis, a 

manifestação de vontade deve ser levada ao Registro de Imóveis a fim de tornar válido o ato 

de renúncia, nos termos do parágrafo único do art. 1.275 do Código Civil. A importância da 

avaliação dessa manifestação pelo oficial de registro é ressaltada por Rosenvald e Farias 

(2016, p. 487) no seguinte exemplo: 

 
 
Antes do registro, poderá o proprietário desconstituir o ato de renúncia, 
mantendo a coisas para si ou alienando-a a terceira pessoa. A título 
ilustrativo, se o proprietário A leva ao registro escritura pública de renúncia 
da propriedade em razão dos altos encargos tributários que incidem sobre o 
bem e da dificuldade de alienação pelo fato de o imóvel se localizar em 
região de conflitos agrários, poderá nesse ínterim alienar a coisa ao 
comprador B, eis que o imóvel ainda pertencia ao alienante no tempo do 
negócio jurídico.  
 
 

O abandono se dá quando o proprietário, por meio de atos, exterioriza sua intenção 

de se desfazer da coisa. Quanto aos imóveis, é um instituto de difícil comprovação, visto que, 

conforme ensina Pereira (2015, p. 200): 

 
 
Uma pessoa pode, na verdade, deixar de exercer qualquer ato em relação à 
coisa, sem perda do domínio. Temos dito e repetido que o não uso é uma 
forma de utilização. A casa pode permanecer fechada, o terreno inculto, e 
nem por isso o dono deixa de sê-lo. Para que se dê o abandono do imóvel, 
como causa de perda do direito, é mister que se faça acompanhar da intenção 
abdicativa.   
 
 

Tendo em vista que não há possibilidade de existir imóvel sem proprietário no nosso 

ordenamento jurídico, o caput do art. 1.276 prescreve que a arrecadação de imóvel urbano 

abandonado, como bem vago, após três anos será incorporado ao patrimônio do Município ou 

do Distrito Federal, desde que não esteja na posse de terceiro. No que concerne a imóveis 

rurais, contanto que atendidos os mesmos requisitos, o bem passará ao domínio da União, nos 

termos do § 1º do mesmo dispositivo. Além disso, há a presunção absoluta de abandono, 

quando o proprietário não exerce a posse sobre o imóvel e não satisfaz os encargos fiscais, 

nos moldes do § 2º do mesmo preceito legal. 
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O perecimento é a perda do direito de propriedade em razão do desaparecimento da 

substância do bem, como nos casos de incêndio do prédio ou destruição da coisa. Segundo 

Farias e Rosenvald (2016, p. 492), “para que haja o perecimento, o fato material deve atingir a 

substância da coisa completa ou, então, causar a perda de suas qualidades essenciais ou do seu 

valor econômico”.  

A desapropriação é a extinção da propriedade de um bem ou direito de um particular, 

por meio de um procedimento em que o Poder Público o adquire de forma coercitiva, 

mediante o pagamento de prévia e justa indenização, sob a égide do regime de direito público 

e com a justificativa de atendimento ao interesse público. Consoante o disposto no art. 5º, 

XXII, da Carta Federal, o direito à propriedade tem garantia constitucional, alcançando o 

status de direito fundamental. Por outro lado, por força do art. 5º, XXIII, da Lei Suprema c/c 

o art. 1.228 § 1º, do Código Civil, exige-se que o exercício desse direito cumpra sua função 

social. A violação desse dever enseja, em algumas situações, a desapropriação do bem, como 

restou ressaltado. 

Nesse diapasão, conforme lição de Carvalho Filho (2015, p. 816), a desapropriação, 

como intervenção de natureza supressiva, justifica-se pelo princípio da supremacia do 

interesse público sobre o privado, já que o Estado relativiza o caráter absoluto da propriedade 

privada. a fim de extirpar as assimetrias existentes na sociedade, nas quais o interesse 

individual ameaça a coletividade.  

Com fulcro no art. 5º, XXIV, da Carta Magna, toda expropriação deve se 

fundamentar no interesse público. Este se subdivide em: (i) necessidade ou utilidade pública, 

prevista no Decreto-lei nº 3.365/41, caracterizando-se por se traduzir em modalidade ampla e 

geral, que pode ser utilizada em todos os níveis da Federação; (ii) interesse social, previsto na 

Lei Complementar nº 76/93 e nas Leis nºs 4.132/62 e 8.629/93. Nesse caso, trata-se de uma 

modalidade de competência exclusiva da União, que serve como instrumento na consecução 

da política da reforma agrária. O interesse público, em matéria de desapropriação, se 

confunde com a finalidade pública. Expropriar bem pertencente ao seu titular é extinguir o 

direito de propriedade que ele exerce para que esse mesmo bem atenda àquele interesse. 

Insta salientar que a desapropriação ordinária ou comum é aquela cujo rito é 

disciplinado pelo Decreto-lei nº 3.365/41 e pela Lei nº 4.132/62. Tem como lastro a 

necessidade ou utilidade pública, ou o interesse social, condicionando o Poder Público ou a 

empresa concessionária de serviço público a pagar prévia e justa indenização em dinheiro, nos 

moldes do art. 5º, XXIV, da Carta da República. Além da mencionada desapropriação comum 

devem ser destacadas as especiais. Carvalho Filho (2015, p. 855) preleciona que as 
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desapropriações especiais são: (i) a desapropriação urbanística sancionatória; (ii) a 

desapropriação rural; (iii) a desapropriação confiscatória. São apreciadas no próximo capítulo. 
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2 A DESAPROPRIAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA 

 

2.1 A DESAPROPRIAÇÃO ORDINÁRIA OU COMUM 

 

 Conforme ensina Carvalho Filho (2015, p. 854), a desapropriação comum ou ordinária é 

aquela prevista no art. 5º, XXIV, da Carta Federal, preceituando que o particular somente terá 

seu bem expropriado somente em razão da necessidade pública, utilidade pública ou interesse 

social – espécies de interesse público –, mediante prévia e justa indenização em dinheiro. Os 

fundamentos da desapropriação constam das normas do Decreto-lei nº 3.365/41 e da Lei nº 

4.132/62. O processo e o procedimento estão disciplinados no Decreto-lei nº 3.365/41. 

 Cumpre registrar que a desapropriação comum não se confunde com a urbanística 

sancionatória, rural ou confiscatória. Gomes (2009, p. 130) assevera que há dois elementos 

que diferenciam essa espécie de desapropriação das demais: i) a prévia e a justa indenização 

em dinheiro e ii) todos os entes públicos (União Federal, Estados, Municípios, Distrito 

Federal) podem desapropriar por necessidade ou utilidade pública, ou interesse social. 

Assiste-lhe razão, uma vez que os fundamentos que autorizam a pretensão expropriatória são 

inteiramente diversos.  

 As hipóteses de desapropriação por utilidade pública ou necessidade pública estão 

estabelecidas taxativamente no art. 5º do Decreto-lei nº 3.365/41, sem excluir outros casos 

previstos em leis especiais. A título ilustrativo, citam-se os casos de salubridade pública, 

socorro público em caso de calamidade, funcionamento dos meios de transporte coletivo, e 

proteção de monumentos históricos e artísticos. Harada (2015, p. 18) preleciona que “a 

necessidade pública, em matéria de desapropriação, surge quando o poder público defronta-se 

com um problema urgente e inadiável, só removível mediante a transferência do bem 

particular a seu domínio”. Salienta-se que, com a vigência do Decreto-lei nº 3.365/41, findou-

se a segregação entre necessidade pública e utilidade pública, que antes estava marcada no art. 

590 do Código Civil de 1916. Desse modo, ocorreu a fusão das duas espécies sob a 

denominação “utilidade pública” (HARADA, 2015, p. 17). 

 Os casos de desapropriação por interesse social estão dispostos no art. 2º da Lei nº 

4.132/62. A título exemplificativo, podem ser destacados o aproveitamento de todo bem 

improdutivo ou explorado sem correspondência com as necessidades de habitação, trabalho e 

consumo dos centros de população a que deve ou possa suprir por seu destino econômico; o 

estabelecimento e a manutenção de colônias ou cooperativas de povoamento e trabalho 
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agrícola, e a construção de casas populares. Essa espécie de desapropriação é justificada pelo 

descumprimento da função social.  No entanto, Harada (2015, p. 21) faz uma importante 

ressalva: 

 
 

Como se vê, embora o art. 1º da lei prescreva que a desapropriação será 
“decretada para promover a justa distribuição da propriedade ou condicionar 
o seu uso ao bem-estar social”, nem todos os incisos do art. 2º relacionam-se 
com propriedades que não estão cumprindo a função social. São os casos, 
por exemplo, dos incisos III, V, VI, que nada têm a ver com disfunção da 
propriedade. Outrossim, a hipótese do inciso I, que cuida de desapropriação 
de bem improdutivo ou explorado sem correspondência com as necessidades 
de habitação, trabalho e consumo, está absorvida pela desapropriação por 
interesse social para fins de reforma agrária. 
 
 

 O Decreto-lei nº 3.365/41 regula o procedimento de desapropriação por necessidade e 

utilidade pública, e, de forma subsidiária, por interesse social, conforme o art. 5° da Lei nº 

4.132/62. O rito é dividido em duas etapas: uma denominada declaratória; outra, executória, 

abarcando esta uma fase administrativa e uma judicial. De acordo com a lição de Carvalho 

Filho (2015, p. 869), “na fase declaratória, o Poder Público manifesta sua vontade na futura 

desapropriação; na fase executória, adotam-se as providências para consumar a transferência 

do bem”. 

 A declaração expropriatória pode ser exarada pelo Poder Executivo, mediante decreto, 

ou pelo Legislativo, por meio de lei específica, nos casos previstos no sobredito Decreto-lei. 

Constitui o meio idôneo para o Poder Público manifestar publicamente a sua intenção de 

despojar determinado bem em benefício de seu patrimônio ou de empresa concessionário ou 

de permissionário de serviço público, nos termos do art. 3° do Decreto-lei nº 3.365/41. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os Territórios são competentes para 

emitir a declaração expropriatória, conforme o art. 2° do diploma legal de regência.  Carvalho 

Filho (2015, p. 863) elenca algumas exceções, como é o caso da competência do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, na hipótese de execução do 

Sistema Nacional de Viação. 

 Conforme assinala Di Pietro (2014, p. 171), os requisitos mínimos da aludida 

declaração são: i) identificação do proprietário do bem expropriado; ii) a descrição do bem; 

iii) a declaração de utilidade pública ou interesse social; iv) o fundamento jurídico e o os 
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motivos do ato3;  v)  a destinação específica do bem; e vi) os recursos orçamentários que irão 

satisfazer a despesa incorrida. Não obstante o fato de que a mera declaração de utilidade 

pública ou interesse social não enseja transferência do bem ao Poder Público, Bandeira de 

Mello (2013, p. 895) ressalta a existência de efeitos após ser proferida, tais como, i) o bem 

passa a ser submetido à força expropriatória do Estado; ii) tem início do prazo de caducidade 

da declaração4; iii) permite que o Poder Público penetre no bem para a fim de realizar a 

vistoria sobre suas condições, na forma do art. 7° do Decreto-lei nº 3.365/41; e iv) fixa o 

estado do bem, já que somente serão indenizadas as benfeitorias úteis desde que permitidas 

pelo expropriante, nos termos do art. 26, § 1° do  Decreto-lei nº 3.365/415. 

 A segunda etapa do processo expropriatório é denominada executória. Pode ser 

administrativa ou judicial. Nessa etapa, são executados todos os atos com o intuito de 

transferir o bem expropriado para o patrimônio do expropriante. Ela será administrativa ou 

amigável quando o expropriado concordar com a justa indenização oferecida pelo Poder 

Público. Di Pietro (2014, p. 173) esclarece que, nesse caso, deverão ser observadas as 

formalidades estabelecidas para compra e venda; se o bem expropriado for imóvel – quod id 

plerumque accidit –, a escritura deverá ser transcrita no Registro de Imóveis. 

 Como se vê da leitura do art. 3° do Decreto-lei n° 3.365, além dos entes federados, na 

segunda fase, a desapropriação pode ser promovida por concessionárias de serviço público e 

outras entidades públicas ou privadas que executam suas atividades por delegação do Poder 

Público, desde que autorizadas por contrato ou por lei.  Impende mencionar que a declaração 

de utilidade pública ou de interesse social é privativa do ente político.  

 Na hipótese de o expropriado não concordar com a indenização ofertada pelo Poder 

Público ou ausência de sua resposta, o procedimento expropriatório passará a ser judicial, 

segundo o disposto no art. 10 do Decreto-lei nº 3.365/41. Nesse caso, o Estado deverá intentar 

ação de desapropriação, cujo rito está estabelecido nos arts. 11 a 30 do mencionado diploma 

legal. Por força do art. 42, no caso de omissão da lei, aplicam-se subsidiariamente as normas 

procedimentais do Código de Processo Civil. 

                                                           
3
 De acordo com Carvalho Filho (2015, p. 872), a natureza jurídica da declaração expropriatória é de ato 

administrativo. Logo, em observância ao art. 50 da Lei nº 9.784, por restringir o direito de propriedade, o ato de 
declaração de utilidade ou necessidade pública deve ser motivado. 
4 A caducidade (prazo decadencial) se dá no prazo de cinco anos nas desapropriações por necessidade ou 
utilidade pública, e no prazo de dois anos nas desapropriações por interesse social, conforme o art. 10 do 
Decreto-lei 3.365 c/c art. 3° da Lei n° 4.132. 
5 Conforme a Súmula nº 23 do Supremo Tribunal Federal, o expropriado pode construir após a declaração 
expropriatória. No entanto, o valor da construção não será incluído na indenização, exceto se o expropriante 
autorizar a execução da obra. 
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 Após a citação do réu, se este concordar com o valor oferecido pelo autor ou se houver 

transação, esta será homologada por sentença, devendo esta ser transcrita no Registro de 

Imóveis. Caso contrário, nos moldes do art. 14 do precitado Decreto-lei, o juiz deverá nomear 

perito para avaliar o bem expropriado. 

 Consoante o que estabelece o art. 15 do Decreto-lei n° 3.365/41, após o ajuizamento da 

ação, o expropriante pode se imitir na posse do bem expropriando, desde que alegue urgência 

e deposite da quantia calculada conforme os ditames da lei. Bandeira de Mello (2013, p.898) 

aduz que a imissão provisória na posse “é a transferência da posse do bem objeto da 

expropriação para o expropriante, já no início da lide, obrigatoriamente concedida pelo juiz, 

se o Poder público declarar urgência e depositar em juízo, em favor do proprietário, 

importância fixada segundo critério previsto em lei”. 

 Insta salientar que, em observância ao disposto no art. 20 do Decreto-lei n° 3.365/41, o 

expropriado só poderá alegar vício do processo judicial ou impugnar o valor da indenização. 

Outras questões deverão ser objeto de ação própria. Adicionalmente, nesse contexto, ressalta-

se que é vedado ao Poder Judiciário, no processo de desapropriação, decidir se estão 

preenchidos os requisitos para o reconhecimento da utilidade pública, que fundamenta a 

pretensão expropriatória, em vista do que estabelece o art. 9° do Decreto-lei n° 3.365/41.   

 Após o perito emitir o laudo e da audiência para oitiva dos litigantes, o juiz prolata a 

sentença, fixando a justa indenização. Efetuado o depósito judicial – que se traduz no 

pagamento da indenização prévia – a decisão judicial transitada em julgado será título hábil 

para a transcrição no Registro de Imóveis, de acordo com o disposto no art. 29 do Decreto-lei 

n° 3.365/41.   

 

 2.2 A DESAPROPRIAÇÃO URBANÍSTICA SANCIONATÓRIA 

  

 A desapropriação urbanística sancionatória é resultado do poder expropriatório 

concedido pela Carta Federal aos municípios para imóveis urbanos que não estejam 

cumprindo sua função social, ex vi do art. 182, § 4º. Segundo Harada (2015, p. 32), trata-se de 

um instrumento ordinatório de política de desenvolvimento urbano atribuído exclusivamente 

aos municípios, que impõe uma série de restrições ao exercício do direito de propriedade no 

solo urbano. Nos termos do inciso III do mencionado preceito constitucional e diferente da 

desapropriação ordinária, a indenização é realizada por meio de pagamento de títulos da 

dívida pública com prazo de resgate de até dez anos. Essa espécie de desapropriação está 
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disciplinada no art. 8º da Lei 10.257/01 (Estatuto da Cidade). Quanto à regulamentação do 

aludido mandamento constitucional, Carvalho Filho (2015, p. 855) assevera que: 

 
 

A eficácia do mandamento constitucional dependia de lei federal. Para tanto, 
foi editada, a título de regulamentação e como diploma geral definidor dos 
termos em que a desapropriação poderá ser processada, conforme exigência 
do dispositivo constitucional, a Lei n° 10.257, de 10.07.2001, 
autodenominada de Estatuto da Cidade, cujo art. 8°, com seus parágrafos, 
cuida do assunto. Com advento desse Estatuto federal, cabe a cada 
Município (e também ao Distrito Federal que, pelo art. 32, § 1°, da CF, 
congrega competências estaduais e municipais), que  vai figurar como 
expropriante, editar sua lei municipal específica para a área em que se 
implementarão as ações de política urbana, devendo ser lembrado que essa 
área já deverá estar incluída no plano diretor da cidade.  
 
 

 O art. 182, § 2º vincula o cumprimento da função social aos critérios de ordenação da 

cidade disciplinados no plano diretor. Vale ressaltar que, no plano diretor - que é obrigatório 

para cidades com mais de vinte mil habitantes - há “o planejamento global da cidade, 

definindo os rumos de sua expansão, abrangendo a sua ordenação física e social através do 

zoneamento, planos de urbanização, reurbanização ou renovação urbana” (HARADA, 2015, 

p. 33). 

 De natureza punitiva, essa modalidade de desapropriação é a mais grave sanção 

aplicada com o intuito de que a propriedade urbana atenda à sua função social estabelecida 

nas diretrizes do plano diretor. Antes de desapropriar a propriedade imobiliária, o Município 

deve, inicialmente, impor que o proprietário negligente parcele seu imóvel ou promova sua 

edificação e, caso tal obrigação não seja cumprida, o Município deve aplicar o IPTU 

progressivamente de acordo com o procedimento estabelecido nos arts. 5° a 8°, do Estatuto da 

Cidade. Somente após cinco anos da cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário 

parcele, edifique ou utilize adequadamente o imóvel, este poderá ser expropriado, mediante 

pagamento com títulos da dívida pública. 

 Harada (2015, p. 45) elenca os seguintes requisitos para a execução da desapropriação 

urbanística: i) que o imóvel a ser desapropriado esteja incluído previamente no Plano Diretor 

do município; ii) que o município tenha obrigado os proprietários negligentes a parcelar ou 

edificar compulsoriamente; iii) caso o proprietário não cumpra a mencionada intimação do 

ente público, que este aplique o IPTU progressivo; iv) que o melhoramento seja aprovado por 

lei específica, o que pode ser manifestado, por exemplo, por meio de plano de urbanização ou 

reurbanização; v) que exista declaração, pelo Poder Executivo, de interesse social das 
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propriedades imobiliárias abarcadas pelo melhoramento; e vi) que os títulos de dívida pública, 

com resgate em até dez anos, objeto da indenização, sejam emitidos com autorização prévia 

do Senado, nos termos do art. 8°, § 1°, do Estatuto da Cidade.  

 Após o bem imóvel ser incorporado ao patrimônio público, por meio do pagamento 

através de títulos da dívida pública, a questão intrincada é a sua destinação. Não obstante a 

Constituição e a legislação infraconstitucional não enfrentarem o tema, Harada (2015, p. 41) 

defende que o imóvel expropriado deve ser alienado a um terceiro que dê a destinação 

adequada como prevê o plano diretor, de modo a respeitar a função social. Com efeito, não 

seria razoável o uso do instituto unicamente para punir o proprietário negligente, deixando o 

bem abandonado ou com destinação contrária ao que prescreve o plano diretor. 

 Diferente de outras modalidades de desapropriação nas quais é usada a expressão justa 

indenização, o art. 182, § 4°, III, da Carta Federal escolheu, para precificar o bem 

expropriado, a expressão valor real da indenização. Ao regulamentar esse dispositivo 

constitucional, o § 2° do art. 8° do Estatuto da Cidade prescreve que o valor real da 

indenização deve refletir o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante 

incorporado em função de obras realizadas pelo Estado. As expectativas de ganhos, lucros 

cessantes e juros compensatórios não deverão ser contados, nesse cálculo. Quanto ao critério 

adotado para indenizar o expropriado, no âmbito da desapropriação urbanística, Carvalho 

Filho (2015, p. 939) tece relevantes comentários: 

 
 

Para alguns estudiosos, haveria inconstitucionalidade nesse critério. 
Ousamos dissentir de tal entendimento, e por mais de uma razão: 
primeiramente o conceito de indenização justa não se apresenta com 
determinação tal que dela se possa extrair valor pré-fixado; depois, essa 
referência, prevista no art. 5°, XXIV, da CF, constitui a regra para as 
desapropriações, mas é plenamente admissível que haja exceções na própria 
Constituição; por derradeiro, é preciso observar que essa modalidade de 
desapropriação tem natureza punitiva e só foi acionada em virtude da 
recalcitrância do proprietário em atender às obrigações urbanísticas de 
adequação ao plano diretor, e tal situação, é óbvio, não pode merecer o 
mesmo tratamento que o dispensado para a desapropriação ordinária. 
 
 

 Diante disso, a natureza sancionatória dessa espécie de desapropriação justifica a adoção de 

critério de preço diverso daquele que é utilizado na desapropriação ordinária, em decorrência de que 

tal expropriação é motivada pelo descumprimento intencional da função social da propriedade urbana. 

Logo, não há o que se falar em inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, já que o 

mandamento constitucional é claro ao impor a todos os proprietários a obrigação de usar sua 

propriedade, observando a função social. 
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2.3 A DESAPROPRIAÇÃO RURAL 

 

 A desapropriação rural é um instituto atinente a imóveis rurais que não estejam 

atendendo à sua função social, com intuito de concretizar a política da reforma agrária. Seu 

fundamento é o interesse social, e a justa indenização se dá por meio de pagamento com 

títulos da dívida agrária, com prazo de resgate de até vinte anos, exceto as benfeitorias úteis e 

necessárias, que deverão ser indenizadas em dinheiro, como se vê da leitura do art. 184 da 

Constituição Federal. A competência para desapropriar a propriedade rural por interesse 

social é exclusiva da União Federal, por envolver interesse nacional6. 

 Por força do art. 185 da Carta Federal, é vedada a desapropriação da propriedade 

produtiva, e da pequena e média propriedade rural, quando é o único imóvel dessa natureza do 

proprietário. A Lei n° 8.629/93 deu contornos mais claros para conceituar o que é média e 

pequena propriedades, e definiu a propriedade produtiva como “aquela que, explorada 

econômica e racionalmente, atinge, simultaneamente, graus de utilização da terra e de 

eficiência na exploração, segundo índices fixados pelo órgão federal competente”7. 

 O art. 186 da Carta da República elenca os critérios para o atendimento da função social 

da propriedade rural. Nesse rol, destaca-se a preocupação do legislador constitucional em 

obrigar o uso da propriedade rural, respeitando os direitos trabalhistas e preservando o meio-

ambiente. Nesse contexto, a Lei n° 8.629/93 traz importantes conceitos a fim de clarificar o 

que é função social da propriedade rural. A título exemplificativo, o § 2° do art. 9° da Lei n° 

8.629/93 dispõe que os recursos naturais disponíveis são utilizados adequadamente quando a 

utilização observa a vocação natural da terra, preservando o potencial produtivo da 

propriedade. 

 O procedimento para desapropriação de imóvel rural para promover reforma agrária é 

disciplinado pela Lei Complementar n° 76/93, alterada pela Lei Complementar n° 88/96. 

Trata-se de um procedimento judicial sumário, previsto no art. 184, § 3°, da Constituição 

Federal. Em vista da competência da União Federal, cabe inicialmente ao Presidente da 

República exarar o decreto expropriatório, declarando o interesse social. A ação de 

desapropriação deve ser aforada diante da Justiça Federal, no prazo de dois anos da 

publicação do decreto, sob pena de caducidade, na forma do art. 3º da Lei Complementar n° 

                                                           
6
 Nesse sentido, destaca-se que, de acordo com o art. 22, I, da Constituição Federal, a União Federal tem a 

competência para legislar sobre direito agrário. 
7 Art. 6° da Lei n° 8.629/93. 
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76/93. Impende mencionar que, após a declaração de interesse social, o Poder Público pode 

adentrar no imóvel, com auxílio da força policial caso necessário, com o intuito de vistoriar e 

avaliar a propriedade, de acordo com o disposto no art. 2º, § 2º, da Lei Complementar n° 

76/93. 

 Na hipótese de a ação de desapropriação ser proposta, o art. 4º da Lei Complementar n° 

76/93 garante ao proprietário, no âmbito da contestação, pleitear a desapropriação de todo o 

imóvel quando a área não desapropriada 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”. 

 A ação de desapropriação deve ser ajuizada pela União Federal, já que tem a 

competência privativa, nos moldes do art. 184 da Carta da República. No entanto, Carvalho 

Filho (2015, p. 932) admite que a propositura e o pagamento possam ser delegados a 

entidades da administração indireta, notadamente o INCRA – Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária. 

 Além dos requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, a petição inicial, na forma 

do art. 5º da Lei Complementar n° 76/93, deverá ser instruída com a oferta do preço e com os 

seguintes documentos: i) texto do decreto expropriatório publicado no Diário Oficial da 

União; ii) certidões de propriedade e de ônus reais do imóvel a ser desapropriado; iii) 

documento cadastral do imóvel; iv) laudo de vistoria e avaliação administrativa, abrangendo a 

descrição do imóvel, relação das benfeitorias e discriminação da terra nua; v) comprovante do 

lançamento dos títulos da dívida agrária, que serão usados para pagamento da terra nua; e vi) 

comprovante do depósito bancário referente à oferta do preço para indenizar as benfeitorias 

úteis e necessárias. Ao despachar a petição inicial, imediatamente ou no prazo máximo de 

quarenta e oito horas, o juiz autorizará o autor se imitir na posse do imóvel, determinará a 

citação do expropriando para contestar e expedirá mandado ao Serviço Registral para 

averbação a fim de que terceiros tomem conhecimento da situação do imóvel. Para fixar a 

prévia e a justa indenização, o juiz designará audiência de conciliação dez dias após a citação, 

devendo estar presentes as partes e o Ministério Público. No caso de acordo, o termo será 

lavrado e assinado pelas partes e pelo Ministério Público. O valor pactuado deverá ser pago 

dez dias após o acordo. 

 O prazo para contestar é de quinze dias, não sendo cabível impugnação sobre o interesse 

social declarado. Após a contestação, o juiz, se necessário for, determinará a realização de 

prova pericial com o objetivo de avaliar os pontos impugnados no laudo de vistoria 

administrativa e auxiliar o juízo na fixação da indenização. Encerrada a perícia, a audiência de 
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instrução e julgamento será designada no prazo de quinze dias.  Depois dessa audiência, o juiz 

prolatará a sentença em trinta dias, que indicará, de forma individualizada, os valores da terra 

nua e das benfeitorias indenizáveis. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal8, 

os valores das benfeitorias úteis e necessárias devem ser pagas conforme o regime dos 

precatórios judiciais, conforme estatui o art. 100 da Carta Federal. O valor da terra nua será 

indenizado com títulos da dívida pública. 

  

2.4 A DESAPROPRIAÇÃO CONFISCATÓRIA 

 

 A desapropriação confiscatória, desapropriação confisco, ou desapropriação-sanção é 

aquela por meio da qual a propriedade é expropriada em virtude do cultivo ilegal de plantas 

psicotrópicas ou exploração do trabalho escravo, conforme se vê da leitura do ar. 243 da Carta 

da República. Essa modalidade de desapropriação abrange tanto propriedades rurais como 

urbanas. Não confere ao expropriando o direito à indenização e o imóvel desapropriado deve 

ser reservado para reforma agrária e programas de habitação popular. Ressalta-se que a Carta 

Política, ao instituir tal desapropriação, rompeu com a tradição de vincular a desapropriação à 

justa indenização. 

 O uso nocivo e ilícito da propriedade, além de não atender a sua função social, resulta 

na sua perda, sem pagamento de indenização. É ilícito grave que, quando verificado, obriga a 

União Federal a expropriar a propriedade imobiliária. Logo, nessa situação, não há margem 

de discricionariedade para o agente público, ou seja, é um poder-dever. 

 Nessa espécie de desapropriação é  prescindível a expedição do decreto expropriatório. 

Desse modo, a fase administrativa se restringe à “formalização das atividades gerais e as de 

polícia dos órgãos públicos com vistas à preparação da ação de desapropriação” 

(CARVALHO FILHO, p. 936). Na fase judicial, a ação de desapropriação será aforada pela 

União Federal, devendo seguir o rito sumário estabelecido na Lei n° 8.257/91. 

 Impende destacar que, de acordo com o parágrafo único do art. 15 da Lei n° 8.257/91, 

se a propriedade expropriada não for destinada de acordo com os ditames do art. 243 da Carta 

Federal, em 120 (cento e vinte) dias contados do trânsito em julgado da sentença, será 

incorporada ao patrimônio da União até que surjam as condições necessárias para sua 

adequada destinação.   

 

                                                           
8
 RE 247866-CE, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, DJ 24.11.2000. 
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3 O PODER PÚBLICO E OS PODERES DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

 

3.1 PODER VINCULADO E PODER DISCRICIONÁRIO 

 

 No desempenho da função administrativa e na observância ao princípio da legalidade a 

Administração Pública deve atuar conforme o ordenamento jurídico vigente, que estabelece 

diferentes requisitos que interferem diretamente na margem de escolha do agente público. 

Conforme lição de Carvalho Filho (2015, p. 114), o ato administrativo vinculado é aquele em 

que, quando a situação de fato descrita na lei ocorre, o agente público deve praticá-lo sem 

margem de escolha. Nesse contexto, Meirelles (2016, p. 138) anota que o “poder vinculado ou 

regrado é aquele que o Direito Positivo - a lei - confere à Administração Pública para a prática 

de ato de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à sua 

formalização”. 

 Tradicionalmente, a discricionariedade administrativa é definida como espaço de livre 

de decisão do agente público ou agente político, em razão da separação entre os atos 

administrativos discricionários e os atos vinculados. Meirelles (2016, p. 139) assevera que 

“poder discricionário é o que o Direito concede à Administração, de modo explícito ou 

implícito, para a prática de atos administrativos com liberdade na escolha de sua 

conveniência, oportunidade e conteúdo”.  No entanto, em outra perspectiva, Justen Filho 

(2014, p. 244-245) defende que, como a discricionariedade é concedida pelo ordenamento 

jurídico ao regular a função administrativa, é incorreto admitir a existência de um poder 

discricionário outorgado à Administração. Por isso, em suas palavras, a discricionariedade 

não é um poder, e sim, um modo de disciplina normativa9. Di Pietro (2014, p. 222) traz à 

baila uma relevante justificativa para a existência da discricionariedade administrativa: 

 
 

Sob o ponto de vista prático, a discricionariedade justifica-se, quer para 
evitar o automatismo que ocorreria fatalmente se os agentes administrativos 
não tivessem senão que aplicar rigorosamente as normas preestabelecidas, 
quer para suprir a impossibilidade em que se encontra o legislador de prever 
todas as situações possíveis que o administrador terá que enfrentar, isto sem 
falar que a discricionariedade é indispensável para permitir o poder de 

                                                           
9 André Gonçalves Pereira (1962 apud BANDEIRA DE MELLO, 2013, p. 978) ensina “o poder discricionário 
não resulta da ausência de regulamentação legal de certa matéria, mas sim de uma forma possível da sua 
regulamentação”.  
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iniciativa da Administração, necessário para atender às infinitas, complexas 
e sempre crescentes necessidades coletivas. A dinâmica do interesse público 
exige flexibilidade de atuação, com a qual pode revelar-se incompatível o 
moroso procedimento de elaboração das leis. 

   
 
 Nesse diapasão, Bandeira de Mello (2013, p. 978) ressalta que seria inviável, se todos 

os atos administrativos fossem vinculados, pois “a realidade do mundo empírico é polifacética 

e comporta inumeráveis variantes. Donde, em muitos casos, uma predefinição normativa 

estanque levaria a que a providência por ela imposta conduzisse a resultados indesejáveis”. 

Preleciona Bandeira de Mello (2013, p. 979) que a discricionariedade administrativa não se 

confunde com liberdade de conduta. Com efeito, a possibilidade de múltiplas soluções 

conferidas ao agente público pela norma não implica que todas sejam adequadas para o caso 

concreto, porque todo ato administrativo tem a sua finalidade – o interesse público – que é 

alheia às idiossincrasias do agente público. O jurista chega a uma relevante conclusão: 

 
 

A existência de discricionariedade ao nível da norma não significa, pois, que 
a discricionariedade existirá com a mesma amplitude perante o caso concreto 
e nem sequer que existirá em face de qualquer situação que ocorra, pois a 
compostura do caso concreto excluirá obrigatoriamente algumas das 
soluções admitidas in abstracto na regra e, eventualmente, tomará evidente 
que uma única medida seria apta a cumprir-lhe a finalidade. Em suma, a 
discrição suposta na regra de Direito é condição necessária, mas não 
suficiente, para que exista discrição no caso concreto; vale dizer, na lei se 
instaura uma possibilidade de discrição, mas não uma certeza de que existirá 
em todo e qualquer caso abrangido pela dicção da regra. 
 
 

 Freitas (1997, p. 133 - 134) discorda da conceituação dada pela doutrina tradicional ao 

ato administrativo vinculado, em razão de identificar resquícios da influência da Escola da 

Exegese, já superada. Impulsionada pelo temor de eventuais arbitrariedades, essa escola 

apoiava-se na errônea convicção de que a lei pode determinar, objetivamente, todos os 

requisitos do ato administrativo, sem lacunas e independentemente da vontade do agente 

público. Dessa forma, Freitas (1997, p. 134), inspirado em importantes pensadores, refuta a 

ideia da vinculação absoluta, afirmando que “Hans Julius Wolff e Otto Bachof bem 

observaram – e com extrema objetividade – que cada abstrata ou concreta criação de Direito 

se situa entre os pólos da inteira liberdade e da rigorosa vinculação, sem que estas extremas 

possibilidades jamais se realizem”. 

 Nessa linha de raciocínio, Freitas (1997, p. 134-135) aduz que a vinculação do ato 

administrativo não está somente adstrita ao princípio da legalidade, mas também à totalidade 
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dos princípios que norteiam o ordenamento jurídico, notadamente os princípios 

constitucionais. Nesse diapasão, todos os atos administrativos, especialmente os 

discricionários, são vinculados, de alguma forma, aos princípios que regem o sistema jurídico. 

Por isso, Freitas (1997, p. 151) classifica os atos administrativos em vinculados propriamente 

ditos e de discricionariedade vinculada10. 

 Freitas (2007, p 17-27) introduz a ideia de discricionariedade legítima, que seria aquela 

que prestigia o direito fundamental à boa administração pública11. Em outro extremo, o 

mencionado jurista anota que a discricionariedade apresenta-se “sem freios, avessa à virtuosa 

fidúcia, no longo prazo”, quando padece principalmente de dois vícios: i) o vício da 

discricionariedade excessiva ou abusiva (arbitrariedade por ação), que se caracteriza pela 

extrapolação dos limites constitucionais impostos à conduta discricionária; e ii)  o vício da 

discricionariedade insuficiente (arbitrariedade por omissão), que ocorre em razão da falta de 

diligências do administrador, obrigatórias por causa dos deveres de prevenção e precaução 

(FREITAS, 2007, p. 24-25). 

 Superando o paradigma tradicional, Freitas (1997, p. 151) registra que os atos do agente 

estatal devem ser observados a partir de diferentes graus de vinculação à lei, dependendo da 

intensidade dos pressupostos fáticos impostos. Comungando das mesmas ideias, Binenbojm 

(2014, p. 39) assevera que:   

 
 

A emergência da noção de juridicidade administrativa, com a vinculação 
direta da Administração à Constituição, não mais permite falar, 
tecnicamente, numa autêntica dicotomia entre atos vinculados e atos 
discricionários, mas, isto sim, em diferentes graus de vinculação dos atos 
administrativos à juridicidade. 

 
 

                                                           
10

 A diferença de atos administrativos vinculados e discricionários reside antes no maior ou menor grau de 
vinculação ao princípio da legalidade estrita do que no grau de liberdade do agente na consecução dos atos da 
administração ou de prestação do serviço público: o administrador, nos atos discricionários vinculados, emite 
juízos decisórios de valor, no encalço do máximo de concretização dos valores projetados, ao passo que, ao 
expedir atos vinculados propriamente ditos (reitere-se a impossibilidade lógica da vinculação absoluta), só emite 
o mínimo de juízo estritamente necessário à subordinação principiológica e ao controle interno da 
sistematicidade do ato (FREITAS, 1997, p. 151).   
11 Freitas (2007, p. 20) conceitua o direito fundamental à boa administração como “o direito fundamental à 
administração pública eficiente e eficaz, proporcional e cumpridora de seus deveres, com transparência, 
motivação e imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas 
condutas omissivas e comissivas, a tal direito corresponde o dever de a administração pública observar; nas 
relações administrativas, a cogência da totalidade dos princípios constitucionais que a regem”.  
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  Tema controvertido na doutrina é o controle jurisdicional da discricionariedade 

administrativa. É comum afirmar que o mérito do ato discricionário12 não é sindicável pelo 

Poder Judiciário, criando óbices quase intransponíveis à revisão do juízo de oportunidade e de 

conveniência do agente público.  Entretanto, Justen Filho (2014, p. 262) registra que o mérito 

do ato discricionário é suscetível ao controle jurisdicional, à luz do princípio da 

proporcionalidade, “quando a decisão for desarrazoada, arbitrária ou destituída de qualquer 

aptidão a realizar de modo adequado a finalidade buscada”. 

 Perscrutando o entendimento da doutrina pátria e da jurisprudência sobre essa questão 

intrincada, Sicca (2010, p. 112-118) aduz que a teoria do desvio de poder permite que o Poder 

Judiciário investigasse o mérito do ato administrativo. A finalidade de um ato administrativo 

– inclusive discricionário – é um elemento vinculado, ou seja, todo ato deve atender 

obrigatoriamente ao interesse público. Desse modo, consoante o entendimento esposado, não 

há discricionariedade quanto à finalidade do ato. No entanto, Sicca (2010, p. 117) alerta sobre 

a impropriedade da aplicação dessa teoria: 

 
 

Essa tentativa de objetivar a atividade do juiz no controle por meio da 
vinculação à finalidade, entretanto, não é compatível com a distinção entre 
legalidade e mérito nos termos em que tradicionalmente desenvolvida, e isso 
porque a finalidade – e não somente a finalidade genérica, mas até mesmo a 
finalidade específica –  não raras vezes vem estabelecida por meio de 
conceitos vagos, o que exigiria a valoração por parte do administrador e, 
consequentemente, a abertura de um espaço de liberdade para a 
administração. Sendo assim, a figura da necessária vinculação do elemento 
finalidade (na linha do raciocínio jurídico tradicional), geralmente disposto 
por meio de fórmulas vagas, é uma ficção criada para permitir a intromissão 
ou verificação pelo judiciário do chamado “mérito” administrativo, 
mantidas, no entanto, as vestes de um controle de “legalidade”. No desvio de 
poder o controle questiona as valorações feitas pelo agente público, embora 
a sindicabilidade em si mesma já tenha por base a autolimitação da atividade 
judicial.  
 
 

 De outro modo, Cademartori (2007, p. 152-155) defende a superação do paradigma no 

qual o controle jurisdicional da discricionariedade está vinculado apenas à legalidade estrita. 

Por isso, o mérito do ato discricionário não é imune aos princípios constitucionais, 

notadamente o princípio da proporcionalidade. Logo, a mera averiguação dos elementos do 

                                                           
12

 De acordo com a lição de Sicca (2010, p. 112), a distinção entre mérito e legalidade advém da doutrina 
italiana. Em suas palavras, “o mérito designa, em linhas gerais, a área de liberdade de apreciação conferida ao 
administrador, destinada por razões técnicas, políticas ou por impossibilidade de definição a priori o sentido da 
norma, circunstâncias que geram uma incerteza a ser solucionada somente a partir de um juízo subjetivo do 
agente público”.   



36 
 

 

ato administrativo – motivo, competência, forma, finalidade e objeto – em face da lei é 

insuficiente para sua validade, já que é necessário também avaliar se a solução dada pelo 

administrador é adequada ao interesse público, à finalidade específica perseguida e aos 

princípios constitucionais. Logo, os princípios constitucionais, assim, conferem sentido 

jurídico-normativo a toda estrutura do ato administrativo. 

 A fim de privilegiar o controle jurisdicional, Freitas (1997, p. 150) sustenta que os atos 

discricionários devem ser obrigatoriamente motivados, visto que, em razão da maior liberdade 

de ação conferida pela lei ao agente público, é imprescindível maior controle de adequação do 

ato aos princípios que regem o sistema jurídico. Ou seja, “a liberdade do administrador não há 

de ser apenas política, mas constitucionalmente defensável” (FREITAS, 2007, p. 26). Tal 

preocupação é pertinente, porque muitas arbitrariedades são cometidas sob o pretexto da 

liberdade do juízo de conveniência e oportunidade do agente público. Todavia, o legislador 

pátrio só impôs a motivação a certas decisões administrativas, como aquelas que neguem, 

limitem ou afetem direitos ou interesses, conforme se vê da leitura do art. 50 da Lei nº 

9.784/99. 

 No que tange à densidade do controle judicial do ato administrativo, escapando de uma 

perspectiva estática dada pelas normas legais, Binenbojm (2014, p. 40-41) propõe uma 

distribuição dinâmica conforme a especialização técnico-funcional da Administração e do 

Poder Judiciário, com fulcro no princípio da separação dos poderes. Dessa forma, o controle 

tende a ter menor amplitude naquelas matérias em que o conhecimento técnico acumulado 

pelos órgãos e entidades da Administração é essencial para a consecução do ato, visto que, 

nesses casos, geralmente o Poder Judiciário não tem a expertise necessária para uma 

intervenção justa e que assegure segurança jurídica aos administrados. Por outro lado, o 

controle judicial terá maior envergadura quanto for maior a intensidade do cerceamento dos 

direitos fundamentais pela atuação administrativa.  

 

3.2 PODER DISCRICIONÁRIO E CONCEITOS JURÍDICOS 

INDETERMINADOS 

  

 Os conceitos jurídicos indeterminados, imprecisos, vagos, elásticos ou fluidos são 

aqueles empregados na lei cujo sentido tem contornos pouco delimitados, caracterizados por 

certa imprecisão, que resulta na plurissignificação quando aplicados a vários casos práticos. 

Bandeira de Mello (2013, p. 983) insere a questão dos conceitos jurídicos indeterminados no 
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campo da discricionariedade. Nessa perspectiva, a imprecisão dos conceitos jurídicos 

empregados na norma legal amplia a liberdade administrativa. Com efeito, tal constatação é 

corolário lógico do poder conferido ao agente público, para escolher a interpretação adequada 

diante de conceitos elásticos ou fluidos. Segundo Sicca (2010, p. 130-141), a ideia de 

Bandeira de Mello se espraiou pela doutrina brasileira, de modo que é minoritária a corrente 

que dissocia a interpretação de conceitos vagos da discricionariedade administrativa. 

  Todavia, Justen Filho (2014, p. 259) vê diferenças, uma vez que “na discricionariedade, 

há atribuição pela lei da competência para o administrador formular uma escolha segundo sua 

avaliação subjetiva, ainda que por critérios objetivos”, enquanto que a autonomia na aplicação 

do conceito jurídico indeterminado abrange somente a margem de dúvida ou incerteza. 

Assevera, Justen Filho (2014, p. 258): 

 
 

Quando a lei adota um conceito jurídico indeterminado, visa a 
produzir uma solução que seja adaptável à realidade e suscetível de 
controle. Isso decorre de que o conceito jurídico indeterminado é 
determinável, para utilizar a expressão de Eros Grau. A possibilidade 
de determinação do conteúdo do conceito é o instrumento de controle 
sobre escolha do aplicador. 

   
 
 Villen (1983 apud SICCA, 2010, p. 143-144), influenciada pelas ideias de Kelsen, aduz 

que toda interpretação tem participação do sujeito que dá sentido à norma de acordo com sua 

vontade. Dessa forma, a jurista refuta a existência de acepção unívoca da norma legal, porque 

a atividade interpretativa depende da interação entre o texto legal e o intérprete.  Esse 

entendimento é relevante por marcar o primeiro passo para distinguir a discricionariedade do 

espaço de interpretação do sujeito13.  

 De acordo com García de Enterría e Ramón Fernandes (1991 apud CADEMARTORI, 

2007, p. 141-144), com fundamento na doutrina alemã, compõe-se a estrutura do conceito 

indeterminado por: i) um núcleo fixo (Begrifkern) ou “zona de certeza”; ii) uma zona 

intermediária ou “halo do conceito” (Begrifffhof), que é relativamente imprecisa; e iii) uma 

zona de certeza negativa, no qual há indubitavelmente a eliminação do conceito. A título 

exemplificativo, os autores anotam: 

 

                                                           
13

 Kelsen (1999, p. 249) rechaça o sentido unívoco da norma ao afirmar que “na aplicação do Direito por um 
órgão jurídico, a interpretação cognoscitiva (obtida por uma operação de conhecimento) do Direito a aplicar 
combina-se com um ato de vontade em que o órgão aplicador do Direito efetua uma escolha entre as 
possibilidades reveladas através daquela mesma interpretação cognoscitiva.  
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A zona de certeza do justo preço desta casa pode situar-se em dez milhões de 
pesetas, preço absolutamente mínimo conforme as estimativas comuns; a 
zona imprecisa pode estar entre dez e quinze; a zona de certeza negativa, de 
quinze em diante. Igualmente para o conceito de transtorno de ordem 
pública: o núcleo é claro, o halo pode ser mais esfumado, a zona de certeza 
negativa é a ordem mesma, ou com mínimas e irrelevantes alterações etc.. 
(1991 apud CADEMARTORI, 2007, p. 142). 
 
 

 Seguindo a lógica da estrutura apresentada, para determinar a solução justa, o grande 

desafio é definir os contornos da zona de imprecisão ou do “halo conceitual”, já que as zonas 

positiva ou negativa são espaços de certeza. Dessa forma, cabe ao agente público, na condição 

de intérprete da norma, escolher, entre as opções disponíveis, aquela que julga mais adequada 

ao caso concreto. Todavia, García de Enterría e Ramón Fernandes (1991 apud 

CADEMARTORI, 2007, p. 142) entendem que essa atividade interpretativa não está inserida 

no âmbito da discricionariedade administrativa, porque esta é a livre vontade do agente estatal 

em optar entre alternativas justas ou “indiferentes jurídicos”, com esteio em argumentos 

extrajurídicos (juízo de oportunidade, aspectos econômicos e outros), que não estão 

positivados na lei e dependem da escolha da Administração Pública. Enquanto que, na 

hipótese de conceitos jurídicos indeterminados, não há intervenção da vontade do intérprete, e 

sim aplicação da lei, por meio da subsunção de um conceito vago a particularidades do caso 

concreto.  

 Nesse diapasão, García de Enterría e Ramón Fernandes (1991 apud CADEMARTORI, 

2007, p. 143) defendem o controle judicial da interpretação dos conceitos jurídicos 

indeterminados, de modo a fixar uma solução justa. Enquanto que as alternativas 

discricionárias são igualmente válidas juridicamente, pois os fundamentos da decisão estão 

situados fora da circunscrição jurídica, tais como os argumentos de índole econômica ou 

política. 

 Como parâmetro o controle judicial dos conceitos jurídicos indeterminados, Bandeira de 

Mello (1996 apud CADEMARTORI, 2007, p. 145) introduz o conceito de causa, que é 

definido como “a relação de adequação que deve se estabelecer entre o motivo e o conteúdo 

do ato administrativo, visando, então, a uma finalidade de interesse público”. Por meio desse 

instituto jurídico, a validade do ato administrativo depende de sua razoabilidade e 

proporcionalidade. Portanto, de acordo com Bandeira de Mello, a interpretação é essencial 

para definir os limites de atuação da administração, e o uso de conceitos jurídicos 

indeterminados passa a ser oriundo de uma atividade de ponderação do agente público.  
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 Entretanto, a solução concebida por Bandeira de Mello recebeu inúmeras ressalvas. A 

título ilustrativo, Cademartori (2007, p. 147) ressalta que, diante do caso concreto, é 

extremamente difícil avaliar a ponderação entre meios e fins realizada pelo agente estatal, já 

que o ato administrativo pode ser justificado, diante da urgência, pelo excepcional interesse 

público, que é de complicada comprovação.  Diante disso, a apreciação judicial dos juízos de 

oportunidade e conveniência14, localizados em uma zona de penumbra, ocultava a aplicação 

de preceitos jurídicos indeterminados pelo agente público.   

 Grau (1988 apud SICCA, 2010, p. 150) rechaça o vínculo entre a aplicação de conceitos 

jurídicos indeterminados e a discricionariedade. Como a imprecisão reside no termo, e não no 

seu conceito15, o administrador, na condição de intérprete, deve desvendar o sentido do termo 

empregado na norma legal para definir uma solução justa. Com efeito, a interpretação de um 

conceito jurídico indeterminado não se confunde com discricionariedade. Esta tem esteio na 

liberdade do administrador, conferida expressamente pela lei, de poder eleger entre 

alternativas igualmente justas ou sem diferença jurídica relevante no exercício de seu juízo de 

oportunidade. 

 Conforme sua argumentação, Grau (1988 apud SICCA, 2010, p. 151) destaca que é 

incabível controle judicial sobre a discricionariedade administrativa, mas é admissível a 

apreciação judicial sobre a aplicação pelo agente estatal de conceitos jurídicos 

indeterminados, por meio do juízo de legalidade, já que “a atividade interpretativa encontra-se 

vinculada pelas regras e princípios jurídicos”. Aparentemente, tal entendimento é contrário à 

tese sobre a impossibilidade de desvendar respostas únicas no Direito. No entanto, Grau 

(1988 apud SICCA, 2010, p. 152) registra que: 

 
 

Desejo ainda, neste ponto, observar que a afirmação de que os conceitos 
jurídicos são signos de significações determinadas não contradiz aquela 
outra na qual sustento inexistirem, no âmbito do direito, soluções exatas – 
uma para cada caso -, porém, sempre para cada caso, um elenco de soluções 
corretas. Não conflita, a primeira, com a evidência de que a aplicação (que é, 
concomitantemente, interpretação) do direito não é ciência, mas prudência. 
As soluções atribuíveis aos problemas jurídicos não são definíveis 
exclusivamente a partir da atribuição de um ou outra significação (conceito) 
a determinada coisa, estado ou situação, linear e unidimensionalmente, 
porém, desde a ponderação de variáveis múltiplas, o que efetivamente, 

                                                           
14 Bandeira de Mello (2013, p. 981) conceitua mérito do ato administrativo como “o campo de liberdade suposto 
na lei e que efetivamente venha a remanescer no caso concreto, para que o administrador, segundo critérios de 
conveniência e oportunidade, decida-se entre duas ou mais soluções admissíveis perante a situação vertente, 
tendo em vista o exato atendimento da finalidade legal, ante a impossibilidade de ser objetivamente identificada 
qual delas seria única adequada.  
15 Segundo Eros Grau, o conceito representa uma ideia universal expressada por um termo. 
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confere à interpretação/aplicação do direito aquele caráter de prudência. 
Insisto no seguinte ponto: embora o conceito seja sempre uma significação 
determinada, em diversas instâncias de enunciação – ou seja, nos diversos 
enunciados virtuais de uma mesma sentença - ganha multiplicidade de 
referências, que explicam e justificam mais de uma solução normativa. 
Nesse sentido, enquanto referência, o conceito,  de conotativo, transmuta-se 
em denotativo. A redescoberta da conotação conceitual, em cada enunciado 
normativo, em especial quando veicule conceito indeterminado, será, sem 
dúvida, expressão de interpretação/aplicação do direito – juízo de legalidade.     

 

 

 Ao aprofundar os estudos sobre a interpretação dos conceitos jurídicos indeterminados, 

Sicca (2010, p. 193-194) registra que a maior parte dos doutrinadores defendem que a 

vinculação decorre da existência de preceitos de sentido unívoco, e a discricionariedade é 

resultante da impossibilidade de se chegar a uma única decisão justa. Nesse sentido, a 

atividade administrativa seria vinculada quando houvesse a possibilidade de prévia fixação do 

sentido da norma objetivamente. Entretanto, como já exposto, tal entendimento é uma ficção 

jurídica criada para disseminar a ideia de segurança jurídica, pois é impossível, por meio da 

elaboração de uma norma abstrata, encontrar todas as soluções possíveis previamente. Logo, 

não existe interpretação jurídica puramente objetiva. 

 Em face dessa constatação, a partir das lições da doutrina tradicional, Sicca (2010, p. 

270) observa que os atos discricionários seriam regra, enquanto que restariam poucos casos de 

atos vinculados. Mas admitir extensa amplitude da discricionariedade administrativa 

conferiria grande liberdade para o administrador, o que limitaria o controle judicial e, por 

conseguinte, a arbitrariedade estatal levaria a uma precária gestão da res publica. Resta 

concluir, assim, que essa tese é contrária aos mandamentos constitucionais, notadamente os 

princípios da legalidade e da inafastabilidade da tutela jurisdicional. 

 Por concluir pela insubsistência dessa tese, Sicca (2010, p. 248-249) defende que a 

interpretação de conceitos jurídicos indeterminados é uma atividade administrativa vinculada, 

pois a imprecisão semântica não significa que haja liberdade para o momento e a forma de 

aplicação da lei. Assim, a concretização desses conceitos pelo administrador, diante das 

particularidades do caso concreto, é feita com fundamento em parâmetros racionais, através 

da indicação dos pressupostos de fato e de direito, selecionando os elementos semânticos, 

sintáticos e pragmáticos, a serem ponderados. Ademais, essa atividade interpretativa pode ser 

controlada pelo Poder Judiciário, avaliando se a racionalidade empregada na ponderação 

violou os direitos fundamentais e o interesse público. Quanto à segregação entre a clareza 

semântica e a vinculação do administrador, Sicca (2010, p. 249) anota: 
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A noção de vinculação deixa de estar atrelada à univocidade de sentido 
obtida por meio das técnicas interpretativas tradicionais da dogmática 
jurídica. A legitimidade do ato administrativo e a consequente concordância 
com a vinculação disposta pela ordem jurídica são assentadas na própria 
justificação do agir administrativo, para que se demonstre, objetivamente, os 
fundamentos impulsionadores do ato cujo suporte é a regra jurídica que 
contenha conceito indeterminado. O raciocínio metódico-jurídico, nestes 
termos, distancia-se da tradicional relação clareza semântica/vinculação do 
administrador, e tende a ressaltar a racionalidade do agir administrativo, por 
requerer aos atos do poder público justificação objetiva de acordo com o 
caso concreto, conforme os parâmetros legitimadores definidos pela 
estrutura do Estado Democrático de Direito.  

  
 
 Dessa forma, ao inserir a aplicação de conceitos jurídicos indeterminados no campo da 

vinculação, Sicca (2010, p. 271-276) conclui que ela é uma operação distinta da 

discricionariedade, pois esta é a liberdade concedida ao agente estatal pelo legislador para 

escolha entre opções juridicamente iguais, de acordo com juízo de conveniência e 

oportunidade, subordinada a um controle judicial limitado. Por outro lado, a interpretação de 

conceitos fluidos é realizada, em um primeiro momento, pelo administrador a partir de 

critérios juridicamente racionais, mas esse fato não exclui a possibilidade de o Poder 

Judiciário apreciar posteriormente se a ponderação do agente público foi coerente com os 

pressupostos expostos e metodologia usada. Assim, ele arremata que “sem razões para a 

intensa limitação da sindicabilidade preconizada por setores da doutrina e, principalmente, da 

jurisprudência” (SICCA, 2010, p. 250).  

  

3.3 DISCRICIONARIEDADE DESVIRTUADA OU 

HIPERDISCRICIONARIEDADE 

 

 A discricionariedade pode se aproximar da ilegalidade, quando atende a interesses 

particulares, ou da legalidade, quando atende ao interesse público sempre que a atuação do 

agente se deu dentro dos limites da razoabilidade. O ato administrativo discricionário 

expedido para atender a interesses afastados do interesse público está desvirtuado. Esse é o 

entendimento de Santos Vieira (2017, p. 13-36), ao anotar que, na era hipermoderna, o ato 

administrativo exarado em conformidade com a lei e os princípios constitucionais, 

notadamente aqueles encartados no art. 37 da Carta Federal, é insuficiente para que seja 

considerado justo perante os administrados, em razão de ser imprescindível também ao agente 
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público observar a ética e a moralidade discursiva. A violação dos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, mormente da legalidade e da 

moralidade, implica um comportamento hiperdiscricionário. Trata-se, assim, de uma 

abordagem inovadora, por elevar o padrão da conduta do agente estatal, incorporando dois 

novos critérios que validam o ato administrativo.  

 No campo da discricionariedade, a doutrina tradicional, representada por Hely Lopes 

Meirelles, preocupava-se apenas que o ato fosse editado em conformidade com a legalidade 

estrita, sem considerar os princípios constitucionais. Superando esse paradigma, Juarez Freitas 

e Gustavo Binenbojm anotam que o comportamento arbitrário se dá também quando os 

princípios que regem o ordenamento jurídico, principalmente aqueles encartados no Pacto 

Fundamental, são violados. Ao incorporar os valores éticos e morais como parâmetros para 

avaliar a conduta estatal, Santos Vieira (2017, p. 17-36) dá um mais um passo ao denominar a 

discricionariedade desvirtuada de hiperdiscricionariedade, consoante aduz: 

 
 

O comportamento do agente político ou público, afastado dos princípios 
insculpidos no art. 37 da Carta da República, e sem se preocupar com a ética 
e a moralidade, abala o Estado Democrático de Direito. O poder 
discricionário da Administração Pública, exercido por um ou por outro 
agente deve se emoldurar dentro dos limites postos à sua disposição pela lei. 
Quando sua atuação pode se aproximar do atendimento do interesse público, 
mas ele a direciona ao outro extremo, chegando bem próximo da ilegalidade, 
diz-se que se trata do exercício de um poder administrativo 
hiperdiscricionário.  

  

 
 Ao expedir o decreto expropriatório, o Poder Público deverá se conduzir pela 

observância dos princípios constitucionais e se pautar pela ética comum. A ética e a 

moralidade são de difícil controle no que diz respeito à expedição do decreto expropriatório. 

A moralidade, nesses casos, se traduz no dever do Poder Público não se afastar do interesse 

público, expedindo o decreto que efetivamente observe os princípios da lealdade e boa-fé, a 

fim de obstar que o expropriado permaneça em erro ou engano, em decorrência do 

comportamento sub-reptício da Administração Pública. Nesse sentido, Gordillo (1997, p. 186) 

defende que a Administração Pública não pode se utilizar de subterfúgios ou artimanhas, com 

má-fé, a fim de que o particular permaneça em erro, pois “tal tipo de conduta é, por certo, 

incompatível com o que deve ser o exercício da função administrativa e é também legítima, 

ainda que a faculdade que no caso se exerça seja discricionária”. 
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4 INTERESSE PÚBLICO E DISCRICIONARIEDADE 

ADMINISTRATIVA 

 

4.1 INTERESSE PÚBLICO E DISCRICIONARIEDADE DO DECRETO 

EXPROPRIATÓRIO 

 

 De acordo com Harada (2015, p. 275), o único fundamento da desapropriação é o 

interesse público, “que se desdobra em necessidade ou utilidade pública, interesse social, 

interesse social para fins de reforma agrária, interesse urbanístico e abolição de gleba nociva à 

sociedade”. Nobre Júnior (2016, p. 30) assevera que as hipóteses de interesse público têm 

arrimo taxativa e especificamente na lei. Desse modo, é vedada a aplicação da analogia, de 

forma a ampliar o poder de expropriação a fim de abarcar casos semelhantes, sem previsão 

legal. Ademais, a Carta Federal outorga competência privativa à União Federal para legislar 

sobre a desapropriação, consoante se vê da leitura do art. 22, II, da Constituição Federal. 

Corroborando tal posição, Caio Tácito (1951 apud NOBRE JUNIOR, 2016, p. 30) anota que 

“a competência do Poder Executivo para decretar a desapropriação é, em suma, uma 

faculdade vinculada à lei, não discricionária”. 

 Nesse diapasão, García de Enterría e Fernándes (2014, p. 254), com esteio no art. 33.3 

da Constituição da Espanha16, aduz que a causa expropriandi é disciplinada especificamente 

pela lei, o que obsta o uso livre do poder de desapropriar pela Administração Pública. Nesse 

sentido, qualquer desapropriação jamais poderá ser iniciada sem uma finalidade legal, sob a 

justificativa genérica de interesse público. Em face disso, Di Pietro (2014, p. 177) preleciona: 

 
 
Há que se observar, contudo, que a definição de quais sejam os casos de 
necessidade pública, utilidade pública ou interesse social não fica a critério 
da Administração Pública, uma vez que as hipóteses vêm taxativamente 
indicadas em lei; não basta, no ato expropriatório, mencionar genericamente 
um dos três fundamentos; é necessário indicar o dispositivo legal em que se 
enquadra a hipótese concreta. 

  
 

                                                           
16 O art. 33.3 da Constitución Española preceitua que “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino 
por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de 
conformidad con lo dispuesto por las leyes”. 
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  Ao consultar os diversos diplomas legais que disciplinam as diferentes modalidades 

expropriatórias, em nenhum momento o legislador conferiu poder discricionário para a 

Administração Pública escolher quais casos autorizam a desapropriação. Ao contrário, as leis 

concretizam o conceito de interesse público, elencando exaustivamente as hipóteses de 

necessidade ou utilidade pública e interesse social. Por isso, o primeiro cuidado do agente 

público ao desapropriar é verificar a subsunção do caso ao fundamento legal a ser invocado 

no decreto expropriatório, sob pena de desvio de finalidade.  

 Além da adequação às hipóteses legais previstas, Freitas (1997, p. 84-85) defende que a 

desapropriação deve se subordinar aos princípios constitucionais que regem a Administração 

Pública, especialmente aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência, encartados no art. 37 do Pacto Fundamental. Dessa maneira, o cumprimento à 

finalidade pública é também condicionado à observância desses princípios, que obsta 

“favorecimentos escusos ou discriminações de qualquer espécie”. Trata-se, assim, de mais um 

limite ao poder expropriatório a fim de evitar desapropriações arbitrárias. 

 Complementando esse raciocínio, Justen Filho (2014, p. 635) defende que a 

desapropriação é vinculada também aos princípios da eficácia administrativa e da 

proporcionalidade. É cediço que, na maioria dos casos, o bem somente pode ser despojado 

mediante justa indenização. Por isso, o administrativista argumenta ser inconstitucional o 

emprego de recursos públicos em desapropriações inúteis ou desnecessárias17, “uma vez que o 

valor desembolsado pelos cofres públicos não se traduziu em benefícios para a sociedade”. 

Ademais, com fundamento no princípio da proporcionalidade, é ônus do Poder Público 

demonstrar a adequação e necessidade da desapropriação, sob pena de ser declarada sua 

invalidade.  

  Os casos em que a Administração Pública desapropria imóveis sem utilizar 

adequadamente os seus bens dominiais, invocando erroneamente o princípio da supremacia 

do interesse público, não são raros. Com efeito, o Poder Público, em evidente violação aos 

princípios da eficácia e da proporcionalidade, ignora a obrigação de dá destinação pública aos 

seus bens desafetados, de sorte a evitar gastos desnecessários. Por isso, Justen Filho (2014, p. 

638) preleciona que “a validade da desapropriação não se funda numa hipotética e genérica 

                                                           
17 A desnecessidade da desapropriação ordinária é observada quando o ente público tem à disposição de outra 
solução mais adequada para o atendimento do interesse público. Cita-se o exemplo de uma desapropriação 
realizada para a construção de uma via pública com o intuito de melhorar o fluxo rodoviário, desconsiderando 
estudos técnicos que apontavam que o investimento em transporte hidroviário seria um recurso menos custoso e 
mais eficaz para o deslocamento de pessoas. 
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supremacia do interesse público sobre o particular, mas na necessidade de um bem privado ser 

utilizado pelo Estado para a realização de interesses coletivos”.  

 Salles (1992 apud SICCA, 2010, p. 182-183) ratifica o entendimento de que o ato 

expropriatório é vinculado, mas vê margem de discricionariedade para a atuação livre do 

agente público. A título exemplificativo, ao desapropriar uma área para construção de uma 

estrada, o Poder Público pode definir livremente o seu traçado, não cabendo, assim, controle 

sobre a escolha do trajeto. Logo, a desapropriação não é rigidamente vinculada, não obstante 

sua subordinação à lei.  

 Não obstante o fato de vários diplomas legais versarem sobre o rito a ser adotado pelo 

Poder Público nas desapropriações, a jurisprudência e a doutrina admitem a desapropriação 

indireta, que é a possibilidade de a Administração Pública se apropriar de bem privado, manu 

militari, sem permissão legal ou judicial. Ou seja, é o esbulho possessório cometido pelo 

Estado, sem exarar o ato declaratório e nem indenizar previamente, fundado no interesse 

público e com amparo no preceito constitucional. No entendimento de Justen Filho (2014, p. 

664-665), “trata-se, em última análise, de prática inconstitucional, cuja solução haveria de ser 

a restituição do bem ao particular, acompanhada da indenização por perdas e danos, e a 

punição draconiana para os responsáveis pela ilicitude”. 

 O fundamento da desapropriação indireta, apontado pela maior parte da doutrina, é o 

art. 35 do Decreto-lei n° 3.365/41, que estatui que o bem despojado já incorporado ao 

patrimônio público não pode ser reivindicado, ainda que fundada em nulidades no processo 

expropriatória. Todas as demandas devem ser objeto da ação de perda e danos. Consoante 

lição de Di Pietro (2014, p. 192), esse esbulho pode ser impedido mediante ação possessória. 

No entanto, se o Estado der destinação pública ao bem despojado, o ex-proprietário não 

poderá reivindicá-lo em razão do retrotranscrito dispositivo. Justen Filho (2014, p. 665) alerta 

sobre a inconstitucionalidade do aludido preceptivo legal: 

 
 

Lamentavelmente, reputa-se que o apossamento fático pelo Estado de um 
bem acarreta sua integração no domínio público, tese fundada no art. 35 do 
Dec.-lei 3.365/1941 e outras disposições pretéritas. Essa concepção tem de 
ser repudiada em vista da Constituição: se a desapropriação depende da 
prévia e justa indenização em dinheiro, a ser fixada judicialmente, não há 
fundamento jurídico mínimo para afirmar a aquisição do domínio por parte 
do Estado mediante um ato de força, incompatível com a ordem jurídica. É 
evidente que, em face da Constituição, cabe a reivindicação de bens 
indevidamente apossados pelo Estado. Aliás, cabe também a punição civil, 
administrativa e penal para o agente público que ousou ignorar a 
Constituição. 
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 A questão a ser enfrentada é em que circunstâncias a desapropriação indireta se coaduna 

com o interesse público. Em que pesem as severas ressalvas ao instituto, Freitas (1997, p. 

107) assevera que ele só não viola a finalidade pública, desde que sejam demonstradas “a boa-

fé dos agentes responsáveis pelo apossamento administrativo e a inexigibilidade real de outro 

agir, somente assim aconselhando-se, em último caso, a regularização do despojamento 

compulsório”.  Todavia, segundo o jurista, o decreto expropriatório é uma formalidade 

imprescindível para obstar a conduta arbitrária do agente público. Por isso, para fins de 

controle, ele defende que a desapropriação de fato deveria ser positivada no ordenamento 

jurídico, circunscrita a poucos casos. 

 O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no âmbito do julgamento do REsp n° 442.774-SP, 

de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, estabeleceu os seguintes critérios para 

admissão da desapropriação indireta: i) o despojamento coercitivo do bem pelo Poder Público, 

sem o respeito aos ditames legais; ii) a afetação do bem expropriado à finalidade pública; e 

iii) a impossibilidade de devolução do bem despojado ao proprietário. Apesar da imprecisão 

do aludido julgado, Di Pietro (2014, p. 192-193) preleciona que a desapropriação indireta 

também se configura quando as servidões e limitações esvaziam totalmente o direito de 

propriedade, obstando o exercício regular dos poderes conferidos ao proprietário. 

 Adicionalmente, é mister tecer alguns comentários sobre as modalidades expropriatórias 

que atingem imóveis que não atendem à sua função social, previstas no art. 182, § 4º, III c/c 

art. 184, da Carta Federal. Diante da aparente fluidez semântica da expressão função social, o 

desafio posto é circunscrever as hipóteses de seu descumprimento. No âmbito da 

desapropriação urbanística sancionatória, o art. 5º, § 1º, I, do Estatuto da Cidade confere ao 

plano diretor a fixação dos parâmetros de subutilização de imóveis urbanos. Nessa 

perspectiva, o plano diretor tem a missão de restringir os casos de violação da função social 

da propriedade urbana, a fim de impedir a arbitrariedade do agente público. A título 

ilustrativo, colacionam-se as condições que indicam o cumprimento função social no 

Município do Rio de Janeiro, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 111/11: 

 
 

Art. 7º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor, 
assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à 
qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades 
econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no Art. 3º desta Lei 
Complementar. 
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 Na seara da desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, uma das 

premissas é a de que a propriedade rural não esteja cumprindo sua função social, de acordo 

com os parâmetros constantes no art. 186 da Lei Fundamental. Entre os critérios elencados, 

salientam-se a preservação do meio ambiente e o respeito das leis trabalhistas. Os arts. 9º, 10 

e 11 da Lei nº 8.629/93 minudenciam os critérios apontados no mencionado mandamento 

constitucional. A título ilustrativo, o § 3º do art. 9º da Lei nº 8.629/93 estatui que o meio 

ambiente é preservado quando as características próprias do meio natural e a qualidade dos 

recursos ambientais são conservados, “na medida adequada à manutenção do equilíbrio 

ecológico da propriedade e da saúde e qualidade de vida das comunidades vizinhas”. Dessa 

forma, a delimitação dada pela Lei nº 8.629/93 restringe a indeterminação semântica da 

função social do imóvel rural. Logo, com fundamento nessa norma, o Poder Público não pode 

desapropriar sob a justificativa genérica do não atendimento da função social, sem observar os 

requisitos da aludida lei. 

 Quanto à desapropriação confiscatória, prevista no art. 243 da Carta Federal, Harada 

(2015, p. 54) ressalta que ela é cabível quando “a propriedade, além de não cumprir a função 

social, que integra a própria estrutura do direito de propriedade, como vimos, está sendo 

utilizada de forma nociva à sociedade”. Essa modalidade expropriatória ocorre diante de 

imóveis nos quais estejam sendo cultivadas ilegalmente plantas psicotrópicas ou sendo 

explorado o trabalho escravo. Di Pietro (2014, p. 171) alerta que: 

 
 

Não é qualquer cultura de plantas psicotrópicas que dá margem a esse tipo 
de desapropriação, mas apenas aquela que seja ilícita, por não estar 
autorizada pelo Poder Público e estar incluída em rol elencado pelo 
Ministério da Saúde. Segundo o parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 
8.257/91, a autorização para a cultura desse tipo de plantas será concedida 
pelo órgão competente do Ministério da Saúde, atendendo exclusivamente a 
finalidades terapêuticas e científicas. 

  
  
 Conforme se vê da leitura do art. 1º da Lei nº 8.257/91 e art. 243 da Lei Fundamental, 

não resta outra alternativa ao agente público, senão iniciar o procedimento judicial a fim de 

expropriar o imóvel cujo destino foi ilicitamente dado pelo proprietário, sem indenizá-lo nos 

moldes do recado constitucional. Dessa forma, trata-se de um poder-dever da Administração 

Pública. Por outro lado, nota-se que a lei concedeu à Administração Pública, mediante ato 

normativo expedido pelo Ministério da Saúde, a discricionariedade para delimitar quais 

plantas psicotrópicas são vedadas, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.257/91.   
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4.2 TREDESTINAÇÃO E RETROCESSÃO 

  

 Ao expedir o ato declaratório, a Administração Pública deve apontar a destinação dada 

ao bem expropriado, a fim de satisfazer o interesse público, consoante a modalidade 

expropriatória empregada. É imperativo que tal destinação se coadune com o atendimento dos 

interesses coletivos, “sendo necessário demonstrar, de modo justificado, a necessidade e a 

adequação da expropriação para satisfação de um interesse concreto e determinado 

titularizado pelo poder expropriante” (JUSTEN FILHO, 2014, p. 638).  

 Carvalho Filho (2015, p. 866) preleciona que geralmente, os bens despojados são 

incorporados, de forma definitiva, “ao patrimônio das pessoas ligadas ao Poder Público que 

providenciaram a desapropriação e pagaram a indenização”, sendo utilizados “em seu 

próprio benefício ou em benefício do público”.  No entanto, há casos em que o bem 

expropriado será integrado provisoriamente ao patrimônio público para posteriormente ser 

transferido ao terceiro, que dará a destinação adequada. O mencionado jurista destaca que “é 

juridicamente inviável, na desapropriação, que o bem expropriado seja diretamente 

transferido para terceiro”. Nesse contexto, as hipóteses de incorporação provisória do bem 

despojado ocorrem, por força legal e constitucional, no âmbito das desapropriações por 

interesse social, urbanística, rural e confiscatória18.  

 A concretização do interesse público se dá quando o poder público ou seus delegados 

utilizam o bem expropriado conforme o destino externado no decreto. Em sentido contrário, é 

possível a mudança superveniente da destinação do imóvel despojado, que é denominada de 

tredestinação ou tresdestinação. A doutrina e a jurisprudência admitem a tredestinação lícita, 

que ocorre quando a alteração da destinação previamente estabelecida no decreto 

expropriatório não viola a finalidade pública, de modo a satisfazer a necessidade coletiva.  Em 

outro extremo, a tredestinação ilícita se configura “quando o bem é aplicado para finalidades 

que talvez pudessem ser adotadas para bens públicos dominicais, mas que não são aptas a 

justificar a expropriação” (JUSTEN FILHO, 2014, p. 638). 

 Justen Filho (p. 638-639) ressalta a distinção entre três institutos: o desvio de finalidade, 

a tredestinação lícita e a tredestinação ilícita. O desvio de finalidade é um defeito do ato 

expropriatório já existente no momento da expedição do ato declaratório de interesse público. 

Ele se manifesta quando a Administração Pública declara o interesse público de um imóvel, 

                                                           
18

  Carvalho Filho (2015, p. 867-868) ressalta que “nem sempre a desapropriação [urbanística] acarreta a 
possibilidade de transferência dos bens expropriados a terceiros. Será, contudo, admissível a transferência 
quando, ultimado o projeto urbanístico, o Poder Público, desinteressado de permanecer com os bens 
expropriados, tenha mesmo que repassá-los a terceiros”.  
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não obstante o conhecimento prévio de que é impossível a aplicação do bem consoante o fim 

consignado no decreto expropriatório. Desse modo, o ato já nasce imperfeito, implicando sua 

nulidade. 

 Na tredestinação, o ato expropriatório se perfectibiliza sem vícios. Ela é resultado “da 

evolução superveniente dos fatos que acarreta ou a inviabilidade da execução do projeto 

original a que se orientava a expropriação ou a conveniência de produzir-se alteração” 

(JUSTEN FILHO, 2014, p. 639). Dessa maneira, esses fatos subsequentes acarretam a 

mudança da destinação original do bem despojado. Para ser lícita, é obrigatório que a 

tredestinação cumpra os mesmos requisitos impostos no instante da expedição do ato 

declaratório, observando os limites do poder expropriante. 

 Gomes (2009, p. 112) distingue a tredestinação de outros dois institutos com 

terminologia similar: i) a desdestinação, que é a desafetação do bem do interesse público ao 

qual se vinculava; e ii) a adestinação, que ocorre no caso de a Administração Pública não 

tomar qualquer providência a fim de utilizar o bem expropriado, deixando de dar o destino 

que atenda à finalidade pública por um longo tempo.  

 Ante a tredestinação ilícita, o remédio adequado é a retrocessão, que é “a 

reincorporação do bem expropriado ao patrimônio do ex-proprietário, mediante devolução da 

indenização recebida, por inexistir o vínculo entre o sacrifício suportado pelo particular e o 

interesse público invocado como razão de desapropriar” (HARADA, 2015, P. 275). O 

fundamento legal da retrocessão, apontado pela doutrina majoritária, está insculpido no art. 

519 do Código Civil, cuja redação se assemelha ao art. 1.150 do Código Beviláqua. 

Comparando os dois mencionados dispositivos, Harada (2015, p. 275-276) aponta que: 

 

Como se vê, a iniciativa da devolução pelo poder público 
expropriante, que estava prescrito no Código anterior, desapareceu no 
estatuto substantivo atual, mesmo porque o Poder Público sempre 
resiste ao direito do ex-proprietário pela simples razão de que nenhum 
administrador público confessa o desvio de finalidade. O novo Código 
Civil conferiu ao ex-proprietário a iniciativa da reincorporação do 
patrimônio expropriado, porém ampliou as limitações ao exercício do 
direito de preferência. De fato, bastará que o bem expropriado seja 
utilizado em quaisquer obras ou serviços públicos, inclusive, fora das 
hipóteses definidoras de necessidade/utilidade pública e de interesse 
social para inviabilizar o direito de preferência. 
 

 
 Assim, Carvalho Filho (2015, p. 921) preleciona que a retrocessão é cabível em duas 

hipóteses, quais sejam, i) o bem despojado não ser destinado de acordo com o que foi 
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consignado no decreto expropriatório; ou ii) o bem desapropriado não ser utilizado em obras e 

serviços. Desse modo, não é suficiente para que o ex-proprietário tenha direito de preempção, 

que o bem expropriado tenha fim diverso do que foi rigorosamente estipulado no ato 

declaratório. Deve-se investigar, também, se esse bem foi aplicado em obras ou serviços 

públicos, de acordo com o interesse público superveniente. Caso contrário, ainda que não 

tenha sido utilizado, consoante os fins públicos expostos no momento da desapropriação, o 

imóvel não pode ser readquirido pelo particular, em razão da tredestinação lícita.  

 Verificando-se as hipóteses mencionadas, o ex-proprietário passa a ter o direito de 

prelação pelo preço atual da coisa. A fim de obstar o enriquecimento sem causa do 

expropriado, a redação no Código Reale foi aprimorada, de modo que o preço a ser pago pelo 

ex-proprietário considere também “a atualização monetária do valor pago a título de justa 

indenização, mediante aplicação de índices oficiais” (“HARADA, 2015, p. 276). Outrossim, 

diferente do disposto no Código Beviláqua, tal preço não guarda mais vínculo intransponível 

com a indenização paga pelo Poder Público à época da desapropriação. 

 Questão intrincada é definição da natureza jurídica da retrocessão. Conforme registra 

Carvalho Filho (2015, p. 921), “para alguns especialistas, a retrocessão constitui um direito 

real, oponível erga omnes, ao passo que, para outros tem natureza de direito pessoal, cabendo 

ao ex-proprietário apenas o direito à indenização pelos prejuízos causados pelo expropriante”. 

Há ainda, consoante a lição de Di Pietro (2014, p. 196), um terceiro entendimento, que 

defende a retrocessão como direito de natureza mista (pessoal e real), pois dá ao expropriado 

o direito de escolher entre a ação de preempção ou preferência, de natureza real, ou perdas e 

danos. 

 Bandeira de Mello (2013, p. 909) anota que alguns doutrinadores, inclusive Hely Lopes 

Meirelles, perfilham o entendimento de que a retrocessão é um direito pessoal de requerer 

perdas e danos, com fundamento nos arts. 1.150 e 1.156, do Código Civil de 1916, com 

redações similares, respectivamente, aos arts. 519 e 518, do Código Reale. O art. 518 do 

Código Civil dispõe que “[r]esponderá por perdas e danos o comprador, se alienar a coisa sem 

ter dado ao vendedor ciência do preço e das vantagens que por ela lhe oferecem”. Nessa linha 

de raciocínio, guardadas as devidas proporções, o mencionado art. 518 deve ser interpretado 

no âmbito do direito de preempção, de forma que, “no lugar de ‘comprador’ – quem deveria 

oferecer o bem e – no lugar do ‘vendedor’ – o titular da preferência” (BANDEIRA DE 

MELLO, 2013, p. 909). Adicionalmente, corroborando o entendimento esposado, o art. 35 do 

Decreto-lei n° 3.365/41 impede que os bens desapropriados já incorporados ao patrimônio 

público sejam reivindicados pelo sujeito expropriado, de modo que qualquer ação intentada 
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deve se resolver em perdas e danos. Por isso, Carvalho Filho (2015, p. 922) conclui que a 

retrocessão é direito pessoal, em função da legislação em vigor. 

   Em outro sentido, Di Pietro (2014, p. 195) assevera que muitos doutrinadores19, 

notadamente Seabra Fagundes e José Cretella Júnior, defendem que a retrocessão é um direito 

real, pois a desapropriação é uma exceção ao direito de propriedade, encartado no art. 5°, 

XXII, da Lei Fundamental. Como a desapropriação é arrimada no interesse público, o fato de 

o Poder Público não destinar o bem expropriado de acordo com a finalidade pública enseja o 

direito do ex-proprietário de reivindicá-lo. Logo, o art. 35 do Decreto-lei n° 3.365/41 se limita 

aos casos de desapropriações que cumprem aos preceitos constitucionais.  Ademais, os casos 

de desapropriação não se subsumem ao art. 1.156 do Código Beviláqua, atual art. 518 do 

Código Civil, pois nesse dispositivo, há pressuposição de um contrato de compra e venda, no 

qual exista uma cláusula impondo ao comprador uma obrigação de natureza pessoal. 

 Em linha a esse entendimento, Harada (2015, p. 277) ressalta que o Supremo Tribunal 

Federal - STF modificou seu entendimento e passou admitir a retrocessão como direito real20. 

Di Pietro (2014, p. 196) registra que o STF superou a tese do direito pessoal, a partir do 

julgamento do RE n° 64.559-SP (RTJ 57/46, Relator Min. Eloy da Rocha), em razão de 

sustentar que o art. 1.156 não pode ser aplicado ao art. 1.150, ambos dispositivos do Código 

Beviláqua. Ademais, o Egrégio Tribunal, à luz do princípio da supremacia da Constituição, 

entende que “lei alguma poderia dar à matéria tratamento que contraditasse o que é simples 

resultado da proteção que a Lei Magna outorga à propriedade, já que a garantia que lhe 

confere só é absolvida para satisfação de uma finalidade pública” (BANDEIRA DE MELLO, 

2013, p. 911). Harada (2015, p. 277) faz importante alerta sobre a interpretação inadequada do 

art. 35 do Decreto-lei n° 3.365/41: 

 
 

Consagrados autores costumam invocar o art. 35 da Lei de Desapropriações 
para justificar a tese da natureza pessoal desse direito. Na verdade, esse 
dispositivo conduz exatamente à tese oposta, pois implícita a afirmativa de 
que, desde que tenha sido dada ao bem expropriado a destinação pública 
invocada no ato expropriatório, não poderá ser objeto de reivindicação, ainda 
que fundada em nulidade do processo expropriatório. Aliás, até ousamos 
defender a tese de que, independentemente da previsão do art. 519 do CC, 
deve ensejar ao ex-proprietário o direito de retrocessão sempre que for 
constatado o desvio de finalidade. Do contrário, perderiam sentido as 
previsões constitucionais de casos de desapropriação, bem como as hipóteses 

                                                           
19Di Pietro (2014, p. 195) elenca os seguintes doutrinadores como defensores da tese de direito real:  “Seabra 
Fagundes (RA 78/15), José Cretella Júnior (1976:489), Pontes de Miranda (1955, v. 14: 174-175), além de 
copiosa jurisprudência (RTJ 104/ 468, 80/139, RP 11/274, R 186/140, RT258/49, 439/199, 397/210, 413/217”. 
20 RTJ 104/468; RTJ 117/790. 
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legais de interesse público em suas variadas espécies, a que a boa doutrina 
tem emprestado o caráter da taxatividade. Bastaria mera invocação formal de 
determinado inciso legal para desapropriar certo bem e ao depois conferir-
lhe a destinação que a Administração entendesse mais conveniente, inclusive 
transferindo-o a particular, importando em verdadeira fraude à lei.  

   
 
 A terceira corrente, apregoada por Roberto Barcellos de Magalhães (1968 apud DI 

PIETRO, 2014, p. 196), defende que a retrocessão é um direito de natureza mista, “cabendo 

ao expropriado a ação de preempção (de natureza real) ou, se preferir, perdas e danos” (DI 

PIETRO, 2014, p. 196). O STF aderiu a essa tese, no âmbito do RE 81.151, de relatoria do 

Ministro Antônio Neder, julgado em 14/12/1976. Com efeito, Di Pietro (2014, p. 196) adota 

essa posição com esteio nos seguintes argumentos: 

 

Essa terceira corrente era e é a que melhor se coaduna com a proteção ao 
direito de propriedade: em princípio, a retrocessão era tratada como um 
direito real, já que o artigo 1.150 do anterior Código Civil mandava que o 
expropriante oferecesse de volta o imóvel; podia ocorrer, no entanto, que a 
devolução do imóvel tivesse se tornado problemática, em decorrência de sua 
transferência a terceiros, de alterações nele introduzidas, de sua deterioração 
ou perda, da realização de benfeitorias; nesse caso, podia o ex-proprietário 
pleitear indenização, que corresponderia ao mesmo preço da desapropriação, 
devidamente corrigido, com alterações para mais ou para menos, conforme 
as melhorias ou deteriorações incidentes sobre o imóvel. Com as palavras de 
Manuel de Oliveira Franco Sobrinho (1973:146), "pela retrocessão, firmada 
no direito à coisa, o expropriado readquire a propriedade de igual modo, 
pagando um justo preço. E este justo preço deve ser calculado, para o 
equilíbrio dos direitos, na base em que se calcula o justo preço nas 
desapropriações".  

  

 Bandeira de Mello (2013, p. 913-914) dissente da natureza mista da retrocessão. 

Segundo o jurista, a retrocessão é direto real, que possibilita o ex-proprietário reaver o bem 

despojado; ao passo que o direito de preferência, positivado no art. 519 do Código Civil, é 

direito pessoal, que dá preferência ao expropriado para readquirir o imóvel, e, por 

conseguinte, sua violação será resolvida em perdas e danos. Dessa forma, “são simplesmente 

dois direitos perfeitamente distintos e que podem ser alternativamente (e excludentemente) 

utilizados” (BANDEIRA DE MELLO, 2013, p. 914). No entanto, ele concorda com a solução 

dada por essa corrente, visto que pugna pela tese de que o ex-proprietário tem o poder 

discricionário de escolher entre a indenização por perdas e danos, e reivindicar o bem 

despojado. De qualquer forma, caberá ao Poder Expropriante, nesse caso, oferecer o bem 

expropriado ao expropriado para reaquisição, pelo preço atual. Nesses termos, Bandeira de 

Mello (2013, p. 912-913) ensina: 
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Cumpre anotar, todavia, que reconhecer ao ex-proprietário o direito de 
recuperar o bem expropriado e não afetado a destino público não significa 
que não lhe deva ser oferecido o bem, tal como previa o art. 1.150 e hoje 
igualmente resulta do art. 519 c/c o art. 513. Ou seja, não significa que o 
expropriante esteja liberado do dever de afrontá-lo. Donde também não 
significa que esteja isento da obrigação de pagar perdas e danos, como 
previa o art. 1.156 e, hoje, prevê o art. 518, caso viole tal dever. Ou seja: o 
art. 519 (anterior 1.150) tal como o art. 518 (correspondente ao anterior art. 
1.156) são disposições válidas, constitucionais. Inconstitucional, isto, sim – o 
que já é outra coisa –, seria negar ao ex-proprietário o direito de retrocessão, 
isto é, o de reaver o bem, sub color de que, violada tal prelação, caber-lhe-ia 
unicamente direito a perdas e danos. 
Com efeito, se houver violação do direito de preferência, o expropriado, ao 
nosso ver, tanto poderá se valer do citado preceptivo, pleiteando perdas e 
danos, quanto, ao invés disto, optar pela ação de retrocessão, a fim de reaver 
o bem. 
O que não poderia, a toda evidência, é pretender simultaneamente o desfrute 
dos dois direitos, pois o exercício de um exclui o exercício do outro. Há, 
simplesmente, dois direitos, alternativamente, isto é, excludentemente, 
postos à disposição do expropriado. Um que lhe advém diretamente da 
Constituição; outro que lhe foi outorgado pelo Código Civil 
 
 

 Nessa linha de raciocínio, é necessário tecer comentários sobre o § 3° do art. 5° do 

Decreto-lei n° 3.365/41, que preceitua que “ao imóvel desapropriado para implantação de 

parcelamento popular, destinado às classes de menor renda, não se dará outra utilização nem 

haverá retrocessão”.  A questão a ser enfrentada ocorre no caso de o Poder Público não der 

destino ao bem, de acordo com a finalidade pública, e, ainda assim, não observar o direito de 

preferência do ex-proprietário. É cediço que uma das soluções para o caso seria a retrocessão, 

possibilitando a reaquisição da coisa, mas ela é vedada pela norma.  Então, o que restaria, 

nessa hipótese, seria apenas a indenização por perdas e danos. Todavia, tal medida 

isoladamente se revela insuficiente, uma vez que a intenção da norma em comento é obrigar o 

Poder Público a utilizar o imóvel consoante o destino exposto no ato declaratório, sem desvio 

de finalidade. Interpretando o retrotranscrito dispositivo, Bandeira de Mello (2013, p. 915) 

sugere a adoção do seguinte expediente: 

 
 
Uma delas seria a de entender que a palavra “retrocessão” foi utilizada como 
direito real, isto é, como direito a reaver o bem. Isto, então, é que seria 
vedado, mas não haveria impedimento à obtenção de perdas e danos por 
violação ao direito de preferência. Tal solução, conquanto resguarde a 
existência de uma sanção para o Poder Público descumpridor, nem por isto 
assegura o cumprimento da finalidade da regra sub examine, pois o que nela 
se dispõe é que o bem não pode ter destino diverso daquele para o qual foi 
desapropriado. Assim, melhor exegese seria a de entender- se que quaisquer 
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das violações supostas ensejarão que o ex-proprietário e o Ministério 
Público, mediante ação civil pública, ou qualquer cidadão, por via de ação 
popular (por ofensa à moralidade administrativa), poderão acionar o 
expropriante para anular a eventual venda ou mudança de destinação, 
exigindo judicialmente que se cumpra o destino para o qual se desapropriou 
o bem. 

 
 
 Outro tema controvertido é o tratamento dado quando a Administração Pública não usa 

o bem despojado, deixando-o sem destinação (adestinação). Gomes (2009, p. 113) anota que 

a controvérsia cinge-se ao prazo para que o Poder Expropriante tome as primeiras medidas 

para utilizar o imóvel expropriado, com o intuito de obstar o direito à retrocessão. Nos casos 

de desapropriação por interesse social, o art. 3°, da Lei n° 4.132/62 é cristalino ao impor ao 

Poder Público o prazo máximo de 2 (dois) anos, contados da expedição do ato declaratório, 

para que execute as diligências iniciais a fim de aproveitar o bem expropriado21. Porém, esse 

prazo não está prescrito nas hipóteses de desapropriações por necessidade e utilidade pública. 

No que tange a essas duas modalidades expropriatórias, Bandeira de Mello (2013, p.915 – 

916) defende o entendimento – considerado majoritário – de que o prazo máximo depende das 

particularidades do caso concreto, considerando a intenção de abandonar o bem “mediante 

comportamentos explícitos, tácitos ou expressos”. De outro modo, nessas hipóteses, Gomes 

(2009, p.114) filia-se à posição que advoga a adoção, por analogia, do prazo constante do art. 

10 do Decreto-lei n° 3.365/41, que preceitua o prazo decadencial de cincos anos para a 

propositura da ação de desapropriação, contados a partir da declaração de utilidade pública. 

Desse modo, a relevância da definição do momento do abandono do bem despojado vincula-

se à contagem do prazo prescricional, visto que “uma vez caracterizada a desistência pelo 

Poder público, começa a correr o prazo para pleitear a retrocessão ou perdas e danos” (DI 

PIETRO, 2014, p. 187). 

 Diante disso, à luz do entendimento já esposado, o ex-proprietário tem o poder de eleger 

entre o ajuizamento da ação de perdas e danos, de natureza pessoal, ou da ação de retrocessão, 

de natureza real. No que concerne ao prazo prescricional para o ajuizamento da ação de 

                                                           
21

 No caso da desapropriação rural, o art. 16 da Lei n° 8.629/93 dispõe que “efetuada a desapropriação, o órgão 
expropriante, dentro do prazo de 3 (três) anos, contados da data de registro do título translativo de domínio, 
destinará a respectiva área aos beneficiários da reforma agrária, admitindo-se, para tanto, formas de exploração 
individual, condominial, cooperativa, associativa ou mista”. No que concerne à desapropriação urbanística, por 
força do art. 8º, § 4º, do Estatuto da Cidade o Município, ao incorporar o imóvel urbano, tem o prazo de cinco 
anos para aproveitá-lo adequadamente. Enquanto que, no âmbito da desapropriação confiscatória, de acordo com 
o parágrafo único do art. 15 da Lei n° 8.257/91, se a propriedade expropriada não for destinada de acordo com os 
ditames do art. 243 da Carta Federal, em 120 (cento e vinte) dias contados do trânsito em julgado da sentença, 
ela deverá ser incorporada ao patrimônio da união até que surjam as condições necessárias para sua adequada 
destinação.   
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retrocessão, Bandeira de Mello (2013, p. 917), como o Código Civil não fez distinção entre 

ações reais e pessoais, defende a aplicação do prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos 

termos do art. 205.   
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5 O INTERESSE PÚBLICO COMO LIMITE DA 

DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NA DESAPROPRIAÇÃO 

 

5.1 INTERESSE PÚBLICO NA EXPROPRIAÇÃO E O CONTROLE 

JURISDICIONAL 

 

 A Administração Pública, ao exarar o decreto expropriatório, tem o ônus de demonstrar 

que o caso concreto está em consonância com as hipóteses de interesse público, positivadas na 

Constituição e regulamentadas pelos diplomas legais. Adicionalmente, por se tratar de uma 

intervenção de natureza supressiva, é obrigatória a motivação do ato expropriatório, 

justificando sua adequação à lei, na observância do art. 50, I, da Lei nº 9.784/99.  “Daí se 

impor como decorrência natural a aceitação da possibilidade do administrado, uma vez 

estando prestes a ser atingido pela medida drástica, investigar a existência ou adequação da 

realidade fática frente ao manuseio da competência expropriatória” (NOBRE JUNIOR, 2016, 

p. 33). 

 O agente público não tem discricionariedade absoluta para desapropriar, já que a causa 

expropriandi deve se coadunar com o interesse público, consoante as hipóteses legais 

autorizadoras. Diante dos limites legais impostos, é imperioso controlar o comportamento 

abusivo ou hiperdiscricionário do agente público a fim de assegurar o direito de propriedade 

dos particulares. Nesse contexto, não se pode olvidar que, dentre os princípios que regem a 

jurisdição figura o da inafastabilidade que no entendimento de Santos Vieira (2010, p. 198), 

conforme o art. 5º, XXXV, da Lei Suprema, “garante a todos os indivíduos participativos o 

direito de ingressar em juízo, de se defender e de assumir a qualidade de parte ou de 

interessado”.  Com efeito, resta concluir que a desapropriação pode ser controlada 

judicialmente, em decorrência da tutela judicial efetiva.  

 O obstáculo inicial para o controle jurisdicional do decreto expropriatório é o art. 9º do 

Decreto-lei nº 3.365/41, ao estatuir que “[a]o Poder Judiciário é vedado, no processo de 

desapropriação, decidir se se verificam ou não os casos de utilidade pública”. Ademais, 

destaca-se também o art. 20 do mesmo diploma legal, quando estabelece que “[a] contestação 

só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço; qualquer outra 

questão deverá ser decidida por ação direta”. Ao comentar sobres esses dispositivos, Nobre 

Júnior (2016, p. 33-34) preleciona que: 
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Com isso, é de se perceber que o legislador não retirou a possibilidade de 
discussão em juízo, pelo proprietário, sobre existência ou não do interesse 
público em sede expropriatória. No entanto, foi claro, pela redação dos 
dispositivos transcritos, que tal não poderá suceder no âmbito da ação 
desapropriatória, cujos objetivos devem se limitar à fixação do justo preço e 
à incorporação do bem ao patrimônio do expropriante. Necessário, para 
tanto, o ajuizamento de uma ação distinta e específica para o fim de 
impugnação da ocorrência ou não do interesse público. 

  
 
 Aprofundando o estudo do art. 20 do Decreto-lei nº 3.365/41, Carvalho Filho (2015, p. 

879) ensina que a expressão vícios do processo judicial abarca matérias relacionadas às 

condições da ação e dos pressupostos processuais, de modo que o proprietário – que, no caso, 

é réu da ação – pode arguir ilegitimidade da parte, falta de interesse de agir, inépcia da inicial, 

litispendência, coisa julgada, e todas as questões constantes do art. 330 do Código de 

Processo Civil. De outro modo, Harada (2015, p. 136-137) que essa expressão contempla, 

além das “nulidades processuais (representação irregular não sanada, falta de intimação do 

Ministério Público quando obrigatória, incapacidade processual não sanada e etc.)”, a 

apreciação da legalidade da expropriação. Tal entendimento revela-se importante por permitir 

que o juiz possa apreciar a legalidade do ato expropriatório, em sede de ação de 

desapropriação22. 

 Por impor limites ao controle jurisdicional do mérito do decreto expropriatório no 

âmbito do processo de desapropriação, é imprescindível apreciar a constitucionalidade do art. 

9º do Decreto-lei nº 3.365/41 em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Sicca 

(2010, p. 179) aduz que a doutrina e a jurisprudência admitem a constitucionalidade do 

mencionado dispositivo, por não representar um obstáculo absoluto ao controle judicial dos 

motivos que ensejaram a declaração de utilidade pública. O impedimento da apreciação dessa 

questão se restringe à ação de desapropriação, “pois não há qualquer óbice para que se 

demande em ação direta, admitida até mesmo a propositura de mandado de segurança, se 

comprovada a lesão a direito líquido e certo” (SICCA, 2010, p. 179). 

 Ao se deparar com as limitações impostas pelos arts. 9º e 20, do Decreto-lei nº 3.365/41, 

Nobre Júnior (2016, p. 34-35) ressalta que a necessidade do ajuizamento de ação direta para 

verificação da existência de interesse público acarreta uma série de situações inadequadas. A 

primeira delas é a possibilidade de o Poder Público, antes do julgamento dessa ação, imitir-se 

provisoriamente na posse do imóvel, nos moldes do art. 15 do Decreto-lei nº 3.365/41. Após a 

                                                           
22

 Segundo Harada (2015, p. 137), “a interpretação do art. 20 dentro desse contexto conduz à possibilidade de o 
juiz examinar a legalidade do ato administrativo. O que não é admitido é o exame do mérito do ato 
administrativo, que é coisa bem diversa”.  
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afetação do bem despojado, a sua reaquisição é extremamente difícil, tendo em vista a 

destinação pública dada ao imóvel expropriado. Adicionalmente, a concessão de medida 

judicial de urgência, em sede de ação direta quando não for de competência originária de 

tribunais, é obstada, por força do art. 1º da Lei nº 8.347/92, “cujo afastamento se tem por 

difícil diante da necessidade de adoção do demorado procedimento da reserva de plenário (art. 

97, CF)”. Dessa forma, a retomada do bem despojado ao ex-proprietário normalmente só se 

daria após sentença transitada em julgado prolatada no âmbito da ação direta, que poderia 

demorar décadas, em razão do acúmulo de demandas no Judiciário. Outra medida a ser 

considerada seria a impetração de mandado de segurança, tendo em vista que tramitaria 

normalmente perante os tribunais, já que a competência para exarar o decreto expropriatório é 

geralmente dos chefes do Poder Executivo. Porém, para seu julgamento, normalmente se faz 

necessária a dilação probatória, o que torna a medida inadequada.    

 Diante disso, Nobre Júnior (2016, p.36) combate a aplicação literal dos arts. 9º e 20, do 

Decreto-lei nº 3.365/41, editados sob a égide da Constituição de 1937, de cunho autoritário. 

Dessa forma, ele defende a interpretação dos preceitos legais à luz do Pacto Fundamental de 

1988, de modo a garantir a tutela judicial efetiva, positivada no art. 5º, XXXV. Com efeito, ao 

se limitar o que pode ser suscitado pelo expropriado em sede de ação de desapropriação, 

viola-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição, por enfraquecer a proteção ao direito de 

propriedade consagrado como direito fundamental. Salienta-se também que esse impedimento 

se revela mais grave se for considerada a possibilidade de o Poder Público se imitir na posse 

do bem de forma ilegítima. Ademais, a supressão do direito de propriedade de um particular 

deve observar o devido processo legal, insculpido no art. 5º, LIV, da Carta Federal, e quanto a 

esse princípio constitucional, Nobre Júnior (2016, p. 37) registra:  

  
 

Por devido processo legal – é preciso advertir – não basta simples previsão 
em lei de procedimento que afeta a vida, liberdade ou propriedade. A fonte 
de inspiração norte-americana, a que nos inspiramos para consagrar o 
instituto é pacífica, na atualidade, no sentido de que o particular tem o direito 
a um procedimento justo. A vedação a que seja discutido o interesse público 
na ação de desapropriação é, conforme nos vem mostrando a realidade, um 
fator capaz de carrear injustiça ao cidadão no seu embate contra os eventuais 
abusos no exercício da competência expropriatória. 

  
  
 Como solução ao problema apontado, Nobre Júnior (2016, p. 37-41) perfilha o 

entendimento de que é possível a apreciação judicial sobre a ausência de interesse público no 

procedimento expropriatório, em sede de contestação da ação de desapropriação. De acordo 
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com o art. 20 do Decreto-lei nº 3.365/41, o proprietário pode impugnar vícios do processo 

judicial, o que inclui, segundo o jurista, a regularidade da formação do decreto expropriatório, 

de modo avaliar se os motivos invocados se coadunam com o interesse público, consoante as 

hipóteses legais previstas23. Ademais, por força do art. 50 da Lei nº 9.784/99, é obrigação da 

Administração demonstrar a adequação e a necessidade das razões expropriatórias em face do 

interesse público, e, por conseguinte, deve-se admitir a sua impugnação pelo expropriado. 

Nesse contexto, impende mencionar que o Judiciário não pode se preocupar unicamente com 

a destinação pública dada ao bem incorporado ao patrimônio do Estado, mas também 

assegurar o direito de propriedade, mediante verificação da existência de interesse público nos 

casos de desapropriação. Com fundamento nessa compreensão, o autor também chega à 

conclusão de que é cabível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que 

julgar procedente a imissão provisória na posse, com o intuito de impugnar a existência de 

interesse público. 

  Corroborando essa argumentação, malgrado a recomendação da doutrina e da 

jurisprudência, Freitas (1997, p. 103) admite a hipótese de o expropriado, no âmbito da ação 

de desapropriação, provar, com objetividade e clareza irrefutáveis, que a declaração 

expropriatória não foi um instrumento idôneo para atendimento ao interesse público. Diante 

disso, o juiz terá a competência para anular o ato expropriatório, em decorrência de sua 

invalidade. Destaca-se que, nesse caso, segundo o administrativista, é cabível apenas o 

controle de legalidade a fim de rechaçar as arbitrariedades cometidas, já que o Judiciário não 

pode interferir no juízo de conveniência e legalidade, por se tratar de uma discricionariedade 

legítima. Todavia, com fulcro no princípio da legalidade, cabe verificação judicial com o 

intuito de avaliar “se, para praticar o ato expropriatório, foi invocado algum dos casos 

legalmente autorizadores da desapropriação” (FREITAS, 1997, p. 104). Logo, defendendo 

que o juiz tem o poder-dever de apreciar os pressupostos imprescindíveis da desapropriação, 

Freitas (1997, p. 103-104) arremata: 

 
 
De outro lado, assistia razão a Pontes de Miranda quando asseverava que a 
desapropriação não deveria tirar daquele que é titular do direito o que não 
fosse necessário à finalidade social. Destarte, não é de ser deferido o pedido 
de expropriação se somente a respeito de parcela do bem se verificarem os 
pressupostos, tampouco deve se tolerar a perda de propriedade se para 
aquela finalidade social for suficiente uma quase-desapropriação, 
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 Nobre Júnior (2016, p. 37), ao interpretar o art. 20 do Decreto-lei nº 3.365/41, aduz que “não obstante o 
legislador tenha aposto ao substantivo processo o qualificativo judicial, a doutrina, de que é exemplo Diógenes 
Gasparini, alerta ser possível o questionamento de vícios formais da declaração”. 
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sobremodo, aqui, por imposição principiológica de economicidade. Por 
conseguinte, é de se afirmar, em consonância com a Carta em vigor, que o 
juiz deve enfrentar, com uma largueza maior, o exame dos pressupostos 
indispensáveis, sem prejuízo da opção, pertencente ao desapropriado, por 
discuti-los na ação direta, inclusive na via mandamental.  

    
 
 Corroborando o entendimento esposado, em que pese o disposto no Decreto-lei nº 

3.365/41, Bandeira de Mello (2013, p. 907) assevera que a validade de declaração de utilidade 

pública pode ser questionada pelo expropriado no âmbito da ação de desapropriação, ou a 

partir da expedição do ato declaratório, antes do aforamento da mencionada demanda. 

Segundo o autor, é essencial que o desapropriado possa suscitar os vícios da aludida 

declaração nos próprios autos da ação de desapropriação, pois se os bens despojados forem 

incorporados ao patrimônio público, eles não poderão ser reivindicados pelo ex-proprietário, 

de modo que qualquer demanda deve ser resolvida em perdas e danos, ex vi do art. 35 do 

Decreto-lei nº 3.365/41. 

 Nesse diapasão, inspirado nos ensinamentos de Freitas (1997, p. 103-104), Nobre Júnior 

(2016, p. 27-42) e Bandeira de Mello (2013, p. 907-908), malgrado o disposto nos arts. 9º e 

20, do Decreto-lei nº 3.365/41, é razoável admitir a perquirição judicial da causa 

expropriandi, no âmbito dos autos do processo de desapropriação, em razão da 

inafastabilidade da jurisdição e da garantia do devido processo legal, consignadas no Pacto 

Fundamental. Com efeito, não é razoável permitir que a Administração Pública se imita 

provisoriamente na posse do bem expropriando ilicitamente, sob a justificativa de que a 

discussão sobre a existência de interesse público está somente adstrita à ação direta. Caso 

contrário, consolidar-se-ia uma vantagem indevida ao Poder Expropriante, em uma situação 

que envolve a supressão de um direito fundamental, que, por conseguinte, deve ser 

resguardado pelo Poder Judiciário. Ademais, uma vez incorporados ao patrimônio público, ele 

não poderá retornar ao expropriado, o que reforça a injustiça cometida na hipótese de 

desapropriação ilegítima. Dessa maneira, resta concluir que somente o expropriado tem o 

poder de eleger entre a impugnação do interesse público invocado no ato declaratório em sede 

de contestação, ajuizar a ação direta, ou impetrar o mandado de segurança. 

    

5.2 A DENSIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL  

 

 Superada a questão da possibilidade do controle judicial do interesse público justificado 

no decreto expropriatório, em sede de ação de desapropriação, é necessário enfrentar a 
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extensão desse controle. Uma rápida leitura do art. 9º do Decreto-lei nº 3.365/41 pode levar à 

conclusão errônea de que o Poder Judiciário está obstado de avaliar a existência de interesse 

público diante do caso concreto.  É despropositada a tentativa do legislador de ampliar a 

discricionariedade do Poder Expropriante em matéria que abarca a propriedade privada, o 

que, de certo modo, pode reforçar em termos práticos o comportamento hiperdiscricionário da 

Administração Pública. Impende destacar que técnica legislativa semelhante foi utilizada na 

redação do art. 9º da Lei Complementar nº 76/9324, que regula o processo judicial de 

desapropriação rural, prevista no art. 184 da Carta Federal. Nesse caso, a intenção é também 

limitar a apreciação jurisdicional do interesse social invocado, no âmbito dos autos do 

mencionado processo. 

 Bandeira de Mello (2013, p. 107-108) salienta que o texto normativo que autoriza a 

desapropriação tem um sentido semântico particular, sendo redigido para atender a uma 

determinada finalidade. Com efeito, não há como admitir que a existência de texto legal sem 

significado algum. Logo, o Poder Expropriante, ao exarar o ato declaratório, deve concretizar 

uma finalidade pública, consoante o sentido extraído das hipóteses legais. Com fulcro nesse 

raciocínio, o jurista reconhece o direito de o expropriado suscitar, em sede de ação de 

desapropriação, a invalidade do ato declaratório, contanto que demonstre que tal declaração 

“não é um instrumento para a realização dos fins a que se preordena, mas um recurso ardiloso 

para atingir outro resultado”. Logo, recorre-se à teoria do desvio de finalidade ou desvio de 

poder a fim de aumentar a densidade do controle judicial sobre a declaração de utilidade 

pública, limitando, assim, o poder discricionário da Administração Pública. Nesses termos, 

Bandeira de Mello (2013, p. 908) anota: 

 
 
A discricionariedade, dentro das hipóteses legais de desapropriação, não é, 
evidentemente, possibilidade aberta ao Poder Público de servir-se 
formalmente das expressões legais para atribuir-lhes a força de instrumento 
de satisfação de propósitos alheios aos que a lei protege, deseja e expressa. 
Ato de tal natureza configura desvio de poder e deve ser coartado pelo 
Judiciário através de meio eficaz, isto é, na própria ação de desapropriação, 
sob pena de não resultar na proteção pleiteada a valor jurídico resguardável. 
 
 

 Sicca (2010, p. 179) assevera que o embate judicial sobre o teor do decreto 

expropriatório se circunscreve notadamente à interpretação de dois conceitos jurídicos 

indeterminados: i) utilidade pública e ii) justo preço. No que tange ao conceito utilidade 
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 O art. 9º da Lei Complementar nº 76/93 dispõe que “[a] contestação deve ser oferecida no prazo de quinze dias 
e versar matéria de interesse da defesa, excluída a apreciação quanto ao interesse social declarado”. 
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pública, Sicca (2010, p. 178-187) perscruta o entendimento da doutrina e a jurisprudência 

sobre o tema. A doutrina diverge se o ato declaratório é discricionário ou vinculado. A 

vinculação do ato, segundo o pensamento majoritário, decorre da obrigatoriedade de que os 

motivos invocados estejam enquadrados nas hipóteses legais. Com fundamento nessa ideia, os 

juristas defendem o amplo controle judicial sobre a existência ou não de utilidade pública, não 

obstante a aceitação de certa margem de discricionariedade25. No entanto, não são 

apresentados elementos de controle, além do desvio de finalidade, o que aproxima a situação 

à análise de atos discricionários. Por isso, o autor conclui que a defesa da vinculação da 

declaração expropriatória se dá com o objetivo de estimular a apreciação judicial, com esteio 

essencialmente no desvio de poder. Com efeito, a fluidez do conceito utilidade pública não se 

coaduna com a vinculação administrativa, concebida tradicionalmente pela doutrina, o que 

limita o controle judicial praticamente ao atendimento da finalidade pública mediata, e não 

específica.  

 Quanto à jurisprudência, Sicca (2010, p. 184-185), com fulcro em julgados dos 

Tribunais Superiores26, anota que o controle jurisdicional da declaração expropriatória adota a 

estratégia do desvio de finalidade, exigindo que o decreto indique a finalidade específica, sob 

pena de nulidade. O Supremo Tribunal Federal 27 já manifestou o entendimento de que é 

imprescindível que os motivos invocados no decreto expropriatório estejam circunscritos aos 

contornos semânticos dos casos de utilidade pública consignados em lei. Logo, “admite-se 

que o judiciário possa interpretar o conceito e ponderar as circunstâncias relevantes 

selecionadas pelo texto. Nesses termos, haveria verdadeira vinculação do ato administrativo 

que declara a utilidade pública, com abertura para uma revisão total do juiz” (SICCA, 2010, 

p.185).   Desse modo, a jurisprudência converge para diminuir a margem de liberdade do 

Poder Expropriante, exigindo a motivação no decreto expropriatório tanto da finalidade 

específica quanto da sua fundamentação técnica, em que pese o fato de o Poder Judiciário 

ainda estar manietado à ideia de não exame do mérito administrativo. 

                                                           
25

 Salles (1992 apud SICCA, 2010, p.182) aduz que “no que concerne à ocorrência ou não da alegada utilidade 
pública, é amplo o controle a ser exercido pelo poder judiciário, porque se trata aí, de verificar se o expropriante 
agiu dentro dos limites fixados pela Constituição e pela lei para promover a desapropriação”. Todavia, o autor 
defende que há certo espaço de discricionariedade para a concretização da finalidade legal. 
26BRASIL. STJ. Recurso Especial 36611-9/SC, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 22. Ago. 1994, p. 
21.214. 
27

 BRASIL. STF. Recurso Extraordinário. Processo 97.693-1/MG. 2ª Turma. Rel. Min. Néri da Silveira, j. em 
13. Fev.1996, DJU 8. NOV. 1996. p.43.211. 
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 Para melhor compreensão, é necessário trazer à colação o julgamento do STJ prolatado 

no âmbito do REsp 97.748-RJ28, no qual foi consolidado o seguinte entendimento: 

 
 

Cuida-se de mandado de segurança no qual o impetrante pretende invalidar 
ato de autoridade judicial que imitiu o Estado do Rio de Janeiro na posse de 
imóvel objeto de processo expropriatório. Visa, ainda, à anulação do Dec. 
Expropriatório n. 9.742/1987. A segurança foi concedida pelo TJ-RJ ao 
entendimento de que haveria ocorrido manifesto desvio de finalidade no ato 
expropriatório, pois, além de o Decreto omitir qual a utilidade pública na 
forma do DL n. 3.365/1941, os imóveis desapropriados destinavam-se a 
repasse e cessão a terceiros, entre eles, os inquilinos.  O Min. Relator 
entendeu que se submete ao conhecimento do Poder Judiciário a verificação 
da validade da utilidade pública, da desapropriação e seu enquadramento nas 
hipóteses previstas no citado DL. A vedação que encontra está no juízo 
valorativo da utilidade pública, e a mera verificação de legalidade é atinente 
ao controle jurisdicional dos atos administrativos, cuja discricionariedade, 
nos casos de desapropriação, não ultrapassa as hipóteses legais 
regulamentadoras do ato. Com esse entendimento, a Turma não conheceu do 
recurso. REsp 97.748-RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 
5/4/2005.   

  
 
 A partir da leitura do mencionado julgado, nota-se que, malgrado a imprescindibilidade 

da exteriorização da utilidade pública no decreto expropriatório, a sua valoração não é 

alcançada pela apreciação judicial. Dessa forma, trata-se de uma interpretação inspirada na 

literalidade do art. 9º do Decreto-lei nº 3.365/41.  Percebe-se, assim, que o Poder Judiciário 

insiste na tese de que o mérito da declaração expropriatória é inatacável, cabendo apenas o 

controle de legalidade mediante verificação do enquadramento do caso concreto às hipóteses 

legais, à luz da teoria do desvio de finalidade.   

 Consoante lição de Gomes (2009, p. 169-171), o Conselho de Estado Francês 

reconhece, desde 1971, a possibilidade de controle judicial do mérito da declaração de 

interesse público para fins de desapropriação. Após o estudo do histórico da jurisprudência 

administrativa francesa, o autor identificou três parâmetros de controle da validade do ato 

declaratório, quais sejam: i) a existência de atentado à propriedade privada; ii) o custo 

financeiro em comparação com as vantagens obtidas, a fim de averiguar a proporcionalidade 

dos gastos públicos despendidos na desapropriação; e iii) os atentados a outros interesses 

públicos, a fim de sopesar, no caso concreto, interesses coletivos em confronto.        

 Revela-se inadequada a abordagem focada unicamente no controle de legalidade e no 

desvio de finalidade, por se olvidar principalmente dos princípios constitucionais. Trilhando o 
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 BRASIL. STJ. Recurso Especial 97.748-RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 5/4/2005. 
Informativo nº 0241. 
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caminho de Freitas (1997, p. 151) e Binenbojm (2014, p. 39), independentemente do espaço 

de discricionariedade, o decreto expropriatório vincula-se não só ao princípio da legalidade, 

mas também a outros que norteiam o ordenamento jurídico, como os princípios da 

impessoalidade, moralidade, eficiência e proporcionalidade. Com efeito, esse vínculo não 

pode ser ignorado pelo Poder Judiciário. Sua ignorância reforça o comportamento 

hiperdiscricionário, que se esconde sob o manto do juízo de oportunidade e conveniência. 

Desse modo, aceitar tal comportamento passivo do Poder Judicial é ratificar a violação 

máxima à propriedade privada, o que é temerário, considerando que está em jogo um direito 

fundamental. 

 Aprofundando o estudo da jurisprudência, notam-se alguns avanços, ainda que tímidos. 

A título ilustrativo, destaca-se o Recurso Ordinário nº 18.703-BA29, interposto em face de 

mandado de segurança perante o Superior Tribunal de Justiça, de relatoria da Ministra Denise 

Arruda, e julgado em 28/11/2006. Para clarificar a questão debatida, transcreve-se a ementa 

do acórdão: 

      
 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO 
ORDINÁRIO. DECRETO EXPROPRIATÓRIO. ART. 5º, ALÍNEA I , DO 
DECRETO-LEI 3.365/41. IMPLANTAÇAO DE "UNIDADE" 
INDUSTRIAL. NULIDADE DO ATO VICIADO POR DESVIO DE 
FINALIDADE, POIS BENEFICIA UMA ÚNICA EMPRESA PRIVADA. 
AUTORIDADE COATORA INCOMPETENTE PARA A EXPEDIÇAO 
DO ATO. 
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Estado da 
Bahia, consubstanciado na edição de decreto expropriatório que declarou de 
utilidade pública, para fins de implantação de unidade industrial, imóveis de 
propriedade da recorrente. 
2. A declaração expropriatória exterioriza, tão-somente, a intenção estatal de 
desapropriar determinado bem, não repercutindo, de modo imediato, no 
direito de propriedade do expropriado. Sob esse aspecto, é possível constatar 
que os pressupostos necessários à desapropriação, sejam eles de que ordem 
for, não precisam estar presentes no momento da edição do decreto 
expropriatório. 
3. O exame da oportunidade e da conveniência do ato ora impugnado não se 
sujeita a controle judicial. Entretanto, a hipótese legal de desapropriação 
elencada pelo administrador como fundamento do decreto expropriatório art. 
5º, i , do Decreto-Lei 3.365/41, no caso dos autos deverá ser compatível com 
o fim a que ele se destina, sob pena de se viciar o ato praticado. 
4. Por distritos industriais deve-se entender "a área de concentração de 
indústrias e atividades complementares delas, ordenada pelo Poder Público 
mediante plano urbanístico especial de urbanificação do solo, com 
possibilidade de desapropriação da gleba e revenda ou locação dos lotes aos 
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 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário nº 18.703-BA. Rel. Min. Denise Arruda. Brasília, 
28/11/2006. Disponível em < https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8954145/recurso-ordinario-em-mandado-
de-seguranca-rms-18703-ba-2004-0100086-0/inteiro-teor-14124763. Acesso em 7/11/2017. 
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estabelecimentos industriais interessados" (SILVA, José Afonso da. "Direito 
Urbanístico Brasileiro", 4ª ed., rev. e atual., São Paulo: Malheiros, 2006, 
pág. 377). 
5. O decreto expropriatório editado com fundamento no art. 5º, i , do 
Decreto-Lei 3.365/41, beneficiando uma única empresa privada, contém 
vício de finalidade que o torna nulo, na medida em que se desvia do interesse 
público, contrariando, ainda, os princípios da impessoalidade e da 
moralidade administrativa, consagrados no art. 37 da Constituição Federal. 
6. Ademais, a construção ou ampliação de distritos industriais pressupõe "o 
loteamento das áreas necessárias à instalação de indústrias e atividades 
correlatas, bem como a revenda ou locação dos respectivos lotes a empresas 
previamente qualificadas", dependendo, ainda, "de aprovação, prévia e 
expressa, pelo Poder Público competente, do respectivo projeto de 
implantação", tal como definido nos 1º e 2º do art. 5º do Decreto-Lei 
3.365/41, atraindo, desse modo, a competência exclusiva dos Municípios, a 
teor do disposto no art. 30, VIII, da CF/88. 
7. O Governador do Estado da Bahia não detém competência, tanto para a 
expedição do decreto expropriatório atacado pela via do presente mandamus 
como para a efetiva desapropriação, visto ser do Município o interesse 
público capaz de ensejar a desapropriação para a construção ou ampliação de 
distritos industriais. 
8. A Primeira Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que "é lícito 
ao Poder Judiciário declarar nulo decreto expropriatório onde se verifica 
desvio de poder" (REsp 36.611/SC, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 
DJ de 22.8.1994). 
9. Recurso provido para se conceder a segurança pleiteada, declarando-se a 
nulidade do Decreto 7.917/2001, expedido pelo Governador do Estado da 
Bahia. 

  
 
 Não obstante o mencionado julgado exteriorizar entendimentos já ultrapassados, como a 

impossibilidade de impugnação judicial do juízo de oportunidade e conveniência, constatam-

se certos progressos, pois se admite a necessidade de a declaração expropriatória observar os 

princípios constitucionais, tais como os princípios da impessoalidade e da moralidade 

administrativa, encartados no art. 37 do Pacto Fundamental. Adicionalmente, ainda que sob o 

manto do desvio de finalidade, a Corte Federal interpretou a expressão distritos industriais, 

positivada no art. 5°, “i”, do Decreto-lei n° 3.365/41, a fim de verificar a validade do decreto 

expropriatório. Trata-se, assim, de um avanço considerável, se for considerado o fato de que 

geralmente a jurisprudência entende que a interpretação de conceitos jurídicos indeterminados 

é de difícil controle, por estar no âmbito do juízo de oportunidade e conveniência da 

Administração Pública. 

 Não se pode ignorar a relevância do instituto do desvio de finalidade ou desvio de 

poder, como técnica de controle jurisdicional do comportamento hiperdiscricionário, 

manifestado na expedição da declaração de interesse público. No entanto, seu uso 

indiscriminado indica ausência de parâmetros mínimos na averiguação de tal declaração pelo 
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Poder Judiciário, já que é contraproducente apontar o desvio de finalidade sem indicar os 

critérios para atendimento pleno da finalidade pública. Ademais, salienta-se que, 

normalmente, as finalidades – tanto a genérica quanto a específica – da declaração de 

interesse público são exteriorizadas por meio de conceitos fluidos. Desse modo, é mister 

encontrar outras técnicas a fim de conferir segurança jurídica e possibilitar a apreciação 

judicial do mérito do ato declaratório, respeitando a margem de discricionariedade conforme o 

caso. 

 Diante do exposto, como solução para fixação dos contornos da sindicabilidade do ato 

declaratório, conclui-se que o primeiro passo é averiguar se a declaração foi devidamente 

motivada, com a indicação expressa dos fundamentos legais e técnicos da desapropriação, na 

observância do art. 50 da Lei n° 9.784/99. Após essa verificação, a segunda etapa é observar 

se os motivos indicados se coadunam tanto com os princípios que regem o ordenamento 

jurídico, notadamente os princípios da legalidade, moralidade, eficiência, proporcionalidade e 

impessoalidade, quanto com a finalidade específica perseguida. Com efeito, o objetivo do 

segundo passo é verificar a coerência entre a hipótese legal autorizadora apontada no decreto 

expropriatório e as particularidades do caso concreto, sob a perspectiva do ordenamento 

jurídico, principalmente da Carta Federal. Deve ser ressaltado que as características do caso 

prático são exteriorizadas mediante de uma adequada fundamentação, o que inclui a obrigação 

de a Administração Pública realizar, antes de tomar a decisão de desapropriar, “estudos 

acurados e conclusivos das necessidades da desapropriação, das possibilidades e da 

viabilidade da execução do projeto proposto”30. Ademais, salienta-se que nesse processo, 

haverá provavelmente controle da interpretação dada pelo Poder Público a conceitos jurídicos 

indeterminados. No entanto, sabe-se, com fulcro nas lições de Sicca (2010, p. 248-249), que a 

interpretação de tais conceitos é uma atividade administrativa vinculada à racionalidade do 

agir administrativo, de acordo com os pressupostos de fato e de direito consignados no 

decreto expropriatório.   

 Adicionalmente, ressalta-se que resta claro que, após a decisão de desencadear o 

procedimento expropriatório, a discricionariedade do agente público só se manifesta 

plenamente, após o cumprimento da lei e dos princípios que norteiam o ordenamento jurídico. 

Após o atendimento desses requisitos, o Poder Público tem o poder de eleger a forma de 

atuar, se ainda restarem opções. Dessa maneira, nesse espaço de liberdade legítimo, descabe 

                                                           
30

 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Apelação Cível. Processo 55.729-8. 1ª Câmara 
Cível.  Relator: Des. Orlando Carvalho. Belo Horizonte, julgado em 12 de dezembro de 1995. 
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revisão judicial, contanto que sua atuação esteja coerente com a racionalidade empregada na 

fundamentação exteriorizada no decreto expropriatório.   

 

5.3 A DESISTÊNCIA E ASPECTOS PROCESSUAIS 

   

 Segundo Harada (2015, p. 80), após a declaração expropriatória, é permitida a eventual 

desistência da ação de desapropriação aforada, de acordo juízo de oportunidade e 

conveniência, independentemente da imissão provisória na posse ter sido efetivada ou o 

expropriado ter sido ouvido ou manifestado. Ou seja, a expedição do ato declaratório não 

obriga o Poder Público a concretizar a desapropriação. Exceto nas hipóteses de propriedade 

nociva, na qual se acham cultivadas plantas psicotrópicas ou exploradas o trabalho escravo, a 

efetivação da  expropriação não é obrigatória. Trata-se de um poder discricionário da 

Administração Pública. Cessado o interesse público por motivos supervenientes, a 

Administração Pública não pode ser compelida a prosseguir a execução do ato expropriatório. 

Ademais, os atos exarados no decorrer do procedimento expropriatório são de natureza 

administrativa, e, por conseguinte, revogáveis.    

 Carvalho Filho (2015, p. 903), no entanto, destaca que “a desistência, porém, somente é 

possível se a desapropriação já não se tiver consumado pelo pagamento da indenização; 

também não será admitida se já tiver havido ao menos pagamento parcial”, na melhor 

observância do art. 29 do Decreto-lei n° 3.365/41. Dessa forma, Gasparini (1992 apud 

CARVALHO FILHO, 2015, p. 904) elenca os seguintes requisitos da desistência: i) ela deve 

ocorrer antes do pagamento da indenização; ii) a Administração Pública deve indenizar o 

expropriado pelos danos causados; iii) a compensação das custas processuais; e iv) a 

restituição do bem expropriando.  

  Conforme lição de Carvalho Filho (2015, p. 905), o expropriado não poderá recusar a 

desistência, tendo porém o direito de ser ressarcido das perdas e danos sofridos, em 

decorrência da falta de planejamento ou de racionalidade na expedição do decreto 

expropriatório pelo expropriante. O imóvel deve retornar ao patrimônio do expropriado nas 

mesmas condições em que se encontrava antes da imissão provisória na posse. Convém 

ressaltar que o Poder Público, em caso de desistência, terá que suportar o pagamento do perito 

nomeado, desde que a prova técnica tenha sido apresentada, acompanhada do respectivo 
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laudo31. Resumidamente, quanto ao direito de ressarcimento do expropriado em caso de 

desistência, Harada (2015, p. 273) registra: 

  
 

O juiz pode condicionar a homologação da desistência fundada na revogação 
do ato expropriatório à devolução do bem expropriando na condição em que 
se encontrava antes da imissão provisória, bem como condenar o 
expropriante no pagamento de custas, salários periciais e honorários 
advocatícios, remetendo à via ordinária a apuração de perdas e danos se 
existentes, consoante entendimento da Corte Paulista. A jurisprudência do 
STF tem admitido, também, a condenação em juros compensatórios. 
Deixando o expropriante de devolver o imóvel na situação anterior, cumpre 
ao juiz fixar um aluguel mensal a título de indenização, como meio de forçar 
o Poder público a adotar as providências necessárias. Em contrapartida, deve 
o expropriado que tiver levantado o valor da oferta restituí-lo com juros e 
correção monetária. Nada impede de operar-se a compensação nos próprios 
autos da expropriatória entre o que o expropriante deve pagar pela 
desistência e aquilo que o expropriado tem por obrigação restituir, por razões 
de economia processual. Eventual dificuldade de natureza contábil não deve 
servir de empecilho à compensação útil para ambas as partes.  

  
 
  Por outro lado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça32, descabe a 

desistência quando as características do bem a ser despojado são alterados de forma 

substancial, causadas pela ocupação do Poder Expropriante, de modo que é impossível 

restituí-lo nas condições prévias à imissão provisória. Nesse sentido, Harada (2015, p. 273) 

cita o seguinte exemplo: “se se implantou a obra pública no local, incogitável a desistência, 

porque ficaria impossibilitada a devolução da área ao expropriado, frustrando o principal 

efeito da desistência”. 

 De acordo com a jurisprudência da precitada Corte Federal, nos termos do julgamento 

do REsp n° 1.368.773-MS33, é incontroverso que a desistência da desapropriação é admitida a 

qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença que determina o preço justo, 

desde que satisfaça as exigências já elencadas. Harada (2015, p. 272) assevera que a 

possibilidade da desistência da ação de desapropriação depois de transitada em julgado a 

sentença decorre do fato de ela, prevista no art. 24 do Decreto-lei n° 3.365/41, ter natureza 

                                                           
31

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n° 107.702-SP. Relator: Min. Milton Luiz Pereira. Brasília, 2 de 
junho de 1998. Disponível em: < https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19811673/recurso-especial-resp-
107702-sp-1996-0058004-9>. Acesso em 7 nov. 2017. 
32 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n° 132.398-SP. Relator: Min. Hélio Mosimann. Brasília, 15 de 
setembro de 1998. Disponível em: < https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/479216/recurso-especial-resp-
132398-sp-1997-0034525-4. Acesso em 7 nov. 2017. 
33

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n° 1.368.773-MS. Relator: Min. Herman Benjamin. Brasília, 6 
de dezembro de 2012.Disponível em: < https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/433550756/recurso-especial-
resp-1368773-ms-2013-0039269-9/relatorio-e-voto-433550770>. Acesso em 7 de nov. de 2017. 
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declaratória34, e não condenatória, de modo que não tem execução forçada. Ademais, o 

expropriado tem o ônus de provar o fato que obsta a desistência da desapropriação, já que ele 

incumbe ao réu, preferencialmente, nos termos do art. 373, II, do Estatuto Processual Civil. 

 A desistência da ação de desapropriação nos moldes da jurisprudência e doutrina 

majoritárias, todavia, não está em consonância com o disposto nos §§ 4º e 5º, do art. 485, do 

Digesto Processual.  De acordo com esses dispositivos, o autor de uma ação só pode desistir 

unilateralmente até a apresentação da contestação, já que após seu oferecimento há 

necessidade da concordância do réu, por ter este também o direito de ver o mérito resolvido. 

Por isso, Câmara (2016, p.270) aduz que, normalmente, “tendo o autor, porém, desistido da 

ação depois do oferecimento da contestação, mas não concordando o réu com a prolação da 

sentença terminativa, o processo deverá seguir normalmente em direção à resolução do mérito 

da causa”.  Nesse sentido, Wambier e Talamini (2016, p. 214), ao comentar os aludidos 

preceitos legais, anota: 

 
 

A iniciativa da desistência da ação cabe ao autor. Se o réu ainda não 
contestou, porque ainda não decorreu o prazo para tanto, ou se, decorrido 
esse prazo, o réu permaneceu revel, o autor pode unilateralmente desistir. 
Mas se já houver contestação formulada, o autor terá de contar com a 
anuência do réu. A desistência assume, então, caráter de ato bilateral (art. 
485, § 4º). 
(...) 
Em qualquer caso, a desistência da ação sujeita-se ainda a outra limitação. O 
autor somente pode desistir enquanto não for proferida a sentença (art. 485, 
§ 5º). Depois, a desistência será do recurso eventualmente interposto (com o 
que transitaria em julgado a sentença) e não da ação em si. Essa regra 
representa uma opção política do legislador no sentido de limitar a 
disponibilidade da ação e do processo, supostamente para evitar o 
desperdício da atividade jurisdicional já exercida. 
(...) 
Homologada a desistência da ação (art. 200, parágrafo único), o juiz deve 
encerrar a fase cognitiva, sem resolução de mérito, ou extinguir 
anormalmente o processo de execução. 

  
 
 Ademais, ao consultar o entendimento esposado pelos Tribunais Superiores, destaca-se 

a relativização da coisa julgada material, no âmbito da desistência da ação de desapropriação. 

Conforme se vê da leitura dos arts. 502 a 508 do Código de Processo Civil, com o trânsito em 

julgado de uma sentença definitiva, não há possibilidade de interposição de recursos. Forma-
                                                           
34

 Harada (p. 2015, p. 155) salienta que “[n]a verdade, existem duas espécies de sentenças na desapropriação: 
uma constitutiva-mandamental a que se refere o art. 29 do Decreto-lei n° 3.365/41, que decreta a perda da 
propriedade, servindo de título hábil à transcrição imobiliária e manda expedir o mandado de imissão de posse 
(definitiva); e uma outra sentença de natureza declaratória a que se refere o § 1°, do art. 27, que fixa a justa 
indenização. 



70 
 

 

se, então, a coisa julgada material, tornando as decisões de mérito imutáveis e indiscutíveis. 

No entanto, conforme o julgamento do Recurso Extraordinário nº 81.095-SP35, o STF não vê 

a autoridade da coisa julgada, na hipótese de desistência antes do pagamento do justo preço, 

mesmo depois do trânsito em julgado da sentença fixadora do preço, em razão da natureza 

administrativa do ato expropriatório, conforme o seguinte excerto: 

 
 

Nem há que falar em coisa julgada. O ato de expropriar é ato administrativo. 
A revogabilidade dos atos discricionários funda-se na própria natureza da 
função administrativa, mais precisamente, no que a particulariza 
relativamente à função jurisdicional. Enquanto o objetivo visado pela função 
jurisdicional é a própria realização e definição concreta do direito, o que 
implica a estabilidade e irrevogabilidade dos atos em que se traduz na função 
administrativa a verdadeira finalidade reside na prossecução dos interesses 
públicos dentro dos limites do direito, o que implica dinamismo e 
maleabilidade na ação concreta. A diversidade de planos em que opera a 
regra do caso julgado material das sentenças e a eventual regra da 
revogabilidade dos atos administrativos impede que esta pode ser 
fundamentada com base nas razões justificativa daquela. O caso julgado 
material das sentenças funciona como pressuposto da função jurisdicional. 
Esta tem caráter passivo, só pode desenvolver-se após solicitação dos 
interessados e com base no pedido por eles formulado. A ideia do caso 
julgado material das sentenças funciona no campo dos pressupostos 
processuais e não no das condições substanciais de validade. Ora, a idéia de 
pressuposto processual implica a existência de uma relação jurídico-
processual tem por conteúdo um direito do particular a solicitar a jurisdição 
do Tribunal e um dever do Tribunal de a prestar. Em relação aos atos 
administrativos discricionários não se pode admitir, em princípio, já que o 
ato é discricionário, a existência desse tipo entre a Administração e os 
particulares. Não se pode falar em direito do particular ou em dever da 
Administração. Pode estar, portanto, na fase de mero acertamento do preço, 
desistir do procedimento, disso não resultando nenhum direito ao particular, 
salvo o direito indenizatório, provado o prejuízo injusto e irremediável. Nem 
há mais por que o Judiciário deva continuar a intervir, quando a 
Administração revogou o seu ato discricionário de expropriar. Só depois de 
realizada a segunda fase da expropriação, a que alude o art. 34 da Lei, com a 
sentença final mandando adjudicar o imóvel ao patrimônio do Poder Público, 
é que a desistência não é mais factível.     

 
 
 Reconhece-se que a desapropriação, por ter como fundamento o interesse público e ser 

um procedimento administrativo, merece tratamento diferenciado em comparação a uma lide 

judicial que abarca dois particulares. Contudo, os Tribunais Superiores não podem criar 

prerrogativas processuais em favor da Administração Pública à margem da lei, violando o 

                                                           
35

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE  n° 81.095-SP. Relator: Min. Thompson Flores. Brasília, 13 de junho 
de 1975. .Disponível em: < http://stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoRTJ/anexo/077_2.pdf>. Acesso em 7 de 
nov. de 2017. 
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princípio da legalidade, encartado no art. 37 da Carta Federal. Nota-se que os institutos da 

desistência e da coisa julgada foram desvirtuados, tendo em vista o que está disposto na Lei 

Processual. Dessa forma, causam preocupação tais entendimentos por duas razões. A uma, 

pelo fato de o poder discricionário do Poder Expropriante ter sido extremamente ampliado no 

contexto da desistência, o que pode estimular o comportamento hiperdiscricionário. A duas, 

por inexistirem parâmetros mínimos positivados em lei que subsidiem a unilateralidade da 

desistência, o que dificulta o controle judicial. Nesse contexto, a situação torna-se mais grave 

se for considerada a chance de o expropriando levantar 80% (oitenta por cento) do valor 

depositado para fins de imissão provisória, nos termos do § 2º do art. 33 c/c o art. 34, do 

Decreto-lei n° 3.365/41. Com a imissão provisória, o proprietário já nutriu expectativas 

legítimas da concretização da desapropriação. Ressalta-se que a intenção do legislador, ao 

permitir o levantamento do preço, é possibilitar acesso imediato à indenização, de forma, 

inclusive, a dar alternativa para substituição do imóvel despojado. Por isso a desistência 

nesses moldes deveria estar condicionada também à vontade do proprietário, porque, em 

algumas situações, por exemplo, a devolução do valor levantado pode acarretar prejuízos ao 

particular. Logo, resta concluir que, notadamente por infringir o princípio da legalidade e ser 

permissiva com condutas abusivas, a desistência da forma como foi concebida pelos Tribunais 

Superiores configura um odioso privilégio. Nesse diapasão, cumpre relembrar as palavras de 

Mendes da Silva (2006, p. 10), quando fez referência às prerrogativas processuais da Fazenda 

Pública positivadas no Código de Processo Civil:  

 
 

É tradição do direito brasileiro prever, nos processos judiciais, vantagens em 
favor da Administração Pública, sob o fundamento de que a supremacia do 
interesse público prevalece em certos casos sobre o princípio da igualdade 
das partes litigantes. De fato, o Estado, como parte processual, não deve ser 
tutelado como seu cidadão comum, porque a isonomia que se propaga com o 
princípio do Estado de Direito deve ser limitada pelas regras essenciais ao 
funcionamento e à própria existência do Estado (Cf. MENDES DA SILVA, 
1999, p. 18). Não obstante, tais vantagens, na verdade prerrogativas, devem 
ser estritamente necessárias à compensação de desigualdades, sob pena de 
configurarem odiosos privilégios. 

 

 É cediço que há situações em que o interesse público cessa antes do pagamento do 

preço e da transferência definitiva do imóvel ao Poder Público, por motivos supervenientes, 

que podem emergir, inclusive, por culpa da Administração Pública. Ademais, nessas 

hipóteses, não há a autoridade da coisa julgada material, por força da mudança da situação 
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jurídica36. Por outro lado, não é razoável obrigar o expropriando a aceitar a devolução do 

bem, mediante desistência, após imissão provisória da posse. Desse modo, não obstante a 

ausência de previsão legal, caso a Administração Pública tivesse se imitido provisoriamente 

na posse do bem, e o proprietário tivesse oferecido contestação, a desistência só deveria ser 

possível, contanto que, além das condições já mencionadas, houvesse anuência do 

expropriando.  Caso contrário, a Administração deveria incorporar o bem ao seu patrimônio, 

pagando o preço fixado na sentença e, caso não persistisse mais interesse público em um 

momento posterior, teria o ônus de aliená-lo a um terceiro. Portanto, chega-se à conclusão de 

que, depois de se investir na posse temporariamente de um imóvel particular, o Estado 

incorpora os riscos de seus atos e, por conseguinte, não deve ter mais o poder de devolver o 

bem à revelia do proprietário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Neves (2016, p. 797) afirma que “parcela da doutrina entende que os efeitos da sentença de mérito transitada 
em julgado não se tornam imutáveis, bastando para chegar a tal conclusão a verificação empírica de que tais 
efeitos poderão ser modificados por ato ou fato superveniente, mormente pela vontade das partes”. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 A Carta Federal de 1988 consagrou o direito de propriedade como direito fundamental, 

impondo a todos os proprietários o dever inescusável de cumprir sua função social. Não 

obstante sua proteção constitucional, a propriedade pode ser extinta, mediante sua 

desapropriação em favor do Poder Público. De acordo com os mandamentos constitucionais, 

o único fundamento da desapropriação é o interesse público, que conforme a modalidade 

expropriatória, se divide em: i) necessidade ou utilidade pública, ou interesse social, na 

desapropriação ordinária ou comum, nos moldes do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal; ii) 

interesse social urbanístico, em razão do descumprimento da função social da propriedade 

urbana, no âmbito da desapropriação urbanística, ex vi do art. 182, § 4º, da Lei Fundamental; 

iii) interesse social para fins de reforma agrária, que se manifesta pela inobservância da 

função social do imóvel rural, em sede de desapropriação rural, na forma do art. 184 da Carta 

Magna; e iv) abolição da gleba nociva e vedação à exploração do trabalho escravo, no âmbito 

da desapropriação confiscatória, nos termos do art. 243 do Pacto Fundamental. 

 Com arrimo no estudo desenvolvido, constata-se que não persiste a dicotomia rígida 

entre atos administrativos vinculados e discricionários, pois o agir do agente estatal vincula-se 

também à Constituição. Desse modo, de acordo com as particularidades de cada caso, os atos 

administrativos devem ser executados sob a perspectiva de diferentes graus de vinculação ao 

ordenamento jurídico. Nesse contexto, as hipóteses de interesse público autorizadoras da 

desapropriação estão dispostas taxativa e especificamente em diversos diplomas legais, tais 

como o Decreto-lei nº 3.365/41, a Lei nº 10.257/01 e Lei nº 8.629/93. Por isso, a competência 

do Poder Expropriante para declarar o interesse público de uma propriedade é vinculada à lei, 

e, por conseguinte, a desapropriação nunca poderá ser desencadeada sob o fundamento 

genérico da supremacia do interesse público. 

 Os diplomas legais que regulam a atividade expropriatória não concedem poder 

discricionário ao Poder Público para eleger quais são os casos de desapropriação. Em vista de 

o interesse público e a função social da propriedade serem conceitos jurídicos indeterminados, 

as suas interpretações, à luz dos preceitos legais autorizadores da desapropriação, são 

atividades administrativas vinculadas, visto que a fluidez semântica não traduz liberdade para 

quando e como concretizar aquilo que está disposto na lei. Logo, a hiperdiscricionariedade do 

poder expropriatório não pode ser protegida, sob a justificativa de que o administrador tem a 

liberdade para interpretar conceitos que fundamentam a desapropriação.  
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Nesse diapasão, o Poder Expropriante, ao expedir o decreto expropriatório, deve 

exteriorizar uma racionalidade adequada, conforme os pressupostos fáticos e de direito, 

demonstrando que as particularidades do caso concreto estão em consonância com o 

fundamento legal consignado no ato declaratório, de modo a respeitar também os princípios 

constitucionais, notadamente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, encartados no art. 37 da Carta Magna. Além dos mencionados 

princípios, com fulcro no princípio da proporcionalidade, é imperativo que a Administração 

Pública também comprove a necessidade e a adequação do procedimento expropriatório, a 

fim de obstar o desperdício de recursos públicos e o subaproveitamento de bens dominiais. 

Diante de tais limites impostos ao poder expropriatório, resta concluir que a 

desapropriação indireta é inadmissível, por ser um esbulho possessório sem autorização legal 

ou judicial. Trata-se, assim, de um procedimento coercitivo executado em afronta à 

Constituição, uma vez que não há ato declaratório e nem indenização prévia. Portanto, 

inexiste a possibilidade de ratificar posteriormente tal comportamento hiperdiscricionário, 

porque, em nenhum momento, o ordenamento jurídico conferiu esse poder ao agente estatal. 

Um dos requisitos de validade da desapropriação é a indicação, pelo Poder Público, da 

destinação que será dada ao bem despojado no decreto expropriatório. Por motivos 

supervenientes é lícita a mudança dessa destinação – a tredestinação –, contanto que a 

finalidade pública seja preservada. No entanto, quando tal alteração viola os interesses 

coletivos surge como solução a retrocessão, cuja natureza jurídica foi o desafio posto neste 

estudo. A controvérsia consiste em saber se ela é um direito real, pessoal ou de natureza mista 

(pessoal e real), a partir da leitura do art. 519 do Código Reale. Mediante profunda 

investigação doutrinária e jurisprudencial, filia-se à tese que perfilha o entendimento de que a 

retrocessão é direito real, que permite ao expropriado reaver bem despojado, enquanto que o 

direito de preferência, consignado no art. 519 do Código Civil, é direito pessoal, que garante 

ao ex-proprietário a prelação para reincorporar o imóvel. O descumprimento resultará em 

indenização por perdas e danos.   

Desse modo a retrocessão, de natureza real, e o direito de preferência, de índole pessoal, 

são distintos e excludentes, cabendo unicamente ao expropriado eleger quais dos dois direitos 

irá exercer, diante do desvio de finalidade. Impende destacar que o entendimento perfilhado é 

o mais adequado com a preservação do direito de propriedade, porque diante da tredestinação 

ilícita, o direito de propriedade, que inicialmente foi afastado pela desapropriação, deve ser 

reconstituído por meio da retrocessão. Adicionalmente, em algumas situações, especialmente 
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quando houver mudança substancial da coisa expropriada, é inviável a sua reaquisição, 

restando apenas a indenização por perdas e danos. 

 Ao executar o procedimento expropriatório, é comum observar a manifestação da 

hiperdiscricionariedade da Administração Pública, malgrado os requisitos já apontados. Dessa 

forma, é mister que tais atos administrativos sejam controlados pelo Poder Judiciário, na 

observância do princípio da inafastabilidade da jurisdição, positivado no art. 5º, XXXV, da 

Carta Magna. No entanto, os arts. 9º e 20, do Decreto-lei nº 3.365/41 representam obstáculos 

para a discussão da existência de interesse público nos próprios autos do processo judicial de 

desapropriação. De acordo com a argumentação desenvolvida neste trabalho, tais dispositivos 

devem ser interpretados sob a perspectiva da Constituição Federal, de modo a permitir que o 

expropriado possa arguir, em sede de contestação da ação de desapropriação, a existência de 

interesse público invocado no ato declaratório. Tal discussão se revela imprescindível para 

evitar que Administração Pública se imita provisoriamente na posse do bem despojado, de 

forma ilícita, sob a justificativa de que essa controvérsia somente é permitida no âmbito de 

ação direta. Não é razoável conceder um privilégio indevido ao Poder Público, em uma 

situação que discute a supressão do direito de propriedade. Por conseguinte, só o expropriado 

pode eleger entre a impugnação do interesse público invocado no ato declaratório em sede de 

contestação, propor ação direta, ou impetrar o mandado de segurança. 

 Após ser concluído que é possível controlar judicialmente a existência de interesse 

público, no âmbito da ação de desapropriação, resta investigar a extensão desse controle. Ao 

perscrutar a jurisprudência sobre o tema, notam-se o uso recorrente da técnica do desvio de 

finalidade e a tentativa de preservar, ao máximo, o mérito administrativo. Esse método carece 

de parâmetros verificáveis, já que as finalidades – tanto a genérica quanto a específica – da 

declaração de interesse público são conceitos vagos e de difícil concretização. O juízo de 

oportunidade e competência manifestado no decreto expropriatório deve ser sindicável pelo 

Poder Judiciário, máxime em razão da subordinação da desapropriação aos princípios que 

regem o ordenamento jurídico, notadamente os princípios da legalidade, moralidade, 

eficiência, proporcionalidade e impessoalidade. Portanto, constata-se que após a decisão de 

iniciar o procedimento expropriatório, a discricionariedade do agente público só é legítima, 

desde haja o cumprimento da lei e dos aludidos princípios. 

 Outro tema que suscita debates quanto à extensão do poder discricionário do Poder 

Público é a desistência unilateral da ação de desapropriação pelo Poder Expropriante, que 

consoante a doutrina e a jurisprudência majoritárias, é admitida, até mesmo após sentença 

transitada em julgado, desde que: i) não tenha ocorrido o pagamento integral do preço fixado 
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judicialmente; e ii) haja possibilidade de devolução do imóvel sem alteração substancial.  

Esse entendimento consolidado ignora o disposto §§ 4º e 5º, do art. 485, do Código de 

Processo Civil, em razão da desnecessidade da anuência do réu, após contestação. Ademais, 

ele viola também a estabilidade da coisa julgada material. Em vista da natureza administrativa 

e do interesse público envolvido, a ação de desapropriação se distingue das demais lides 

judiciais. Todavia, a concessão de privilégios processuais à margem da lei reforça o 

comportamento hiperdiscricionário do agente estatal. Por isso, depois da imissão provisória 

do Poder Público e do oferecimento da contestação, a desistência da ação expropriatória só 

deveria ser autorizada mediante autorização do expropriando, pelo fato de este já alimentar 

expectativas legítimas da efetivação da desapropriação. 

 Portanto, em face do estudo desenvolvido neste trabalho, a circunscrição da 

discricionariedade do Poder Expropriante é crucial para garantir o exercício previsível do 

direito de propriedade. É inquietante a tendência de se atribuir à Administração Pública 

poderes desproporcionais, ao desapropriar bens de terceiros, por meio de vantagens legais e, 

até mesmo, extralegais. Nesse contexto de odiosos privilégios, o exagero do poder 

discricionário induz a exteriorização da hiperdiscricionariedade, conduta que é extremamente 

abusiva, e, por conseguinte, deve ser rechaçada. Diante disso, para validar o procedimento 

expropriatório e, assim, obstar comportamentos abusivos, as hipóteses legais autorizadoras 

devem ser interpretadas à luz da Constituição, por meio de uma operação lógica de aplicação 

do interesse público, controlável pelo Poder Judiciário. 
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