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RESUMO 

 

Trata-se de estudo sobre o instituto da desapropriação como 

instrumento mais drástico de intervenção do estado na propriedade para 

implementação das estruturas necessárias para a construção da Cidade 

Olímpica, que será sediada em 2016 no Rio de Janeiro. Aspectos 

históricos, políticos e jurídicos são considerados para o entendimento da 

concretização do interesse público na privação do bem do particular. A 

legislação constitucional, infraconstitucional, bem como a doutrina mais 

abalizada sobre o tema orientaram o estudo realizado, bem como a 

atividade laboral exercida pelo proponente da pesquisa num órgão 

expropriante. Práticas do município do Rio de Janeiro como o aluguel 

social, a implementação do Termo de Ajuste de Conduta serão vistos 

como forma de garantia do direito a moradia e da propriedade. 

 

Palavras-Chave: Desapropriação – Cidade Olímpica – Termo de Ajuste 
de Conduta – Controle Jurisdicional – Moradia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This paper aims to study the Expropriation Institute as an 

instrument of intervention on property that will provide all the 

implementations that are needed to build the structures for the Olympic 

Games to be hosted by Rio de Janeiro in 2016. Historical, political and 

legal aspects are considered to understand the public interest over the 

private. The constitutional law, infra-constitutional, besides the most 

respected doctrine on the theme guided the study as well as labor 

activities exercised by the proponent on the municipal office. Social 

programs as such the social rent and the implementation of Term of 

Conduct Adjustment will be seen as a way to ensure the housing and 

property rights.  

Keywords: Expropriation – Olympic City – Term of Adjustment of Conduct 

- Judicial Review – Housing. 
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Vocês que fazem parte dessa massa, 
Que passa nos projetos, do futuro 

É duro tanto ter que caminhar 
E dar muito mais, do que receber. 

E ter que demonstrar, sua coragem 
A margem do que possa aparecer. 
E ver que toda essa, engrenagem 

Já sente a ferrugem, lhe comer. 

Eh, ôô, vida de gado 
Povo marcado, ê 

Povo feliz 
Eh, ôô, vida de gado 

Povo marcado, ê 
Povo feliz 

Lá fora faz um tempo confortável 
A vigilância cuida do normal 

Os automóveis ouvem a notícia 
Os homens a publicam no jornal 
E correm através da madrugada 

A única velhice que chegou 
Demoram-se na beira da estrada 
E passam a contar o que sobrou. 

Eh, ôô, vida de gado 
Povo marcado, ê 

Povo feliz 
Eh, ôô, vida de gado 

Povo marcado, ê 
Povo feliz 

O povo, foge da ignorância 
Apesar de viver tão perto dela 

E sonham com melhores, tempos idos 
Contemplam essa vida, numa cela 

Esperam nova possibilidade 
De verem esse mundo, se acabar 

A arca de Noé, o dirigível 
Não voam, nem se pode flutuar, 
Não voam nem se pode flutuar, 
Não voam nem se pode flutuar. 

Eh, ôô, vida de gado 
Povo marcado e, 

Povo feliz 
Eh, ôô, vida de gado 

Povo marcado e, 
Povo feliz 

(Admirável Gado Novo, Zé Ramalho)



 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A cidade do Rio de Janeiro foi constantemente reorganizada na 

medida em que tomou importância econômica (ciclo do ouro, quando 

passa a ser sede da administração colonial, com a abertura do porto que 

serviu de meio de escoamento da produção cafeeira e de importação dos 

produtos vindos do exterior), política (tornou-se a capital do Império 

português com a vinda da família real portuguesa, a partir do ano de 

1763) e cultural (por ser uma cidade cosmopolita, houve a confluência de 

muitos estrangeiros e suas formas de expressão cultural, de povos 

africanos a europeus).  

No final do século XIX e início do século XX, temos a passagem da 

economia mercantilista exportadora para a fase capitalista-industrial e um 

aumento populacional se observa. Trabalhadores rurais e imigrantes 

atraídos pelas oportunidades de emprego são os responsáveis pelo 

aumento populacional e eles vão ocupar a região central da cidade, 

morando nos cortiços e casas de cômodos. 

Ao longo do tempo com a oferta de serviços de transporte urbano 

de trens e bondes, bem como a abertura de avenidas e as intervenções 

urbanísticas e sanitárias incentivaram a habitação das áreas da região 

norte e dos subúrbios cariocas. 

As reformas posteriores a Pereira Passos (também conhecida 

como Reforma Higienista), como a de Paulo de Frontin e Carlos 

Sampaio1, iniciaram a abertura de eixos viários previstos, tal como a 

Avenida Presidente Vargas, no Plano Agache. 

O Plano Agache, primeiro Plano Diretor para a cidade, prevê a 

reurbanização da área resultante do desmonte do morro do Castelo 

(1928-1930).

                                            
1
 Carlos Sampaio foi o responsável pelo desmonte do morro do Castelo com o intuito de 

ter um grande espaço para acolher um grande número de turistas para a comemoração 
do 1º Centenário da Independência do Brasil. 
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 Um plano com preocupação sanitária e de transporte, 
sob “zoneamento monofuncional rigoroso com áreas 

restritas para negócios, bancos e residências”. 2 

Mais obras de urbanização da década de 1940 com a abertura da 

Avenida Presidente Vargas provocam outra série de demolições das 

antigas residências da área central. 

A “febre viária” com a expansão da indústria automobilística 

durante as décadas de 1950 e 1960, período do governo federal do 

estadista Juscelino Kubistchek (seu lema era de “50 anos em 5”) e  do 

governador do então chamado Estado da Guanabara3 Carlos Lacerda 

(1960 -1965)  que desenvolve o Plano Doxiadis, em 1965, que privilegia o 

transporte rodoviário (ônibus) e, assim, o tecido urbano é sensivelmente 

alterado com demolições (desapropriações prévias, obviamente), bem 

como a instituição dos Projetos de Alinhamento (PA’s)4 que condena 

outros tantos imóveis.  

Num recorte temporal, teremos uma intervenção urbana que afetou 

sobremaneira a vida do carioca, a Linha Amarela. Iniciada no governo do 

prefeito César Maia (1993 a 1997) e concluída no mandato de Luiz Conde 

(1998 a 2002), a Linha Amarela, uma importante via expressa do estado 

do Rio de Janeiro, denominada oficialmente como Avenida Governador 

Carlos Lacerda5, promoveu uma série de desapropriações e, assim, o 

instituto que será objeto de estudo deste trabalho monográfico, ressurge 

com maior intensidade. 

                                            
2 PLANO de reabilitação e ocupação dos imóveis do Estado do Rio de Janeiro na 

área central da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria de Estado de 
Habitação. 2012 .p.30. 
3
 Entre os anos de 1960 e 1975, a cidade do Rio de Janeiro passou a ser  denominada 

de Estado da Guanabara, pois  perdeu o status de capital federal que fora transferida 
para Brasília construída por Juscelino Kubistchek, e Niterói sedia neste período a capital 
do Estado do Rio de Janeiro. Conforme http://www.alerj.rj.gov.br/center_ 
arq_aleg_invent_link2.htm ,acessado em 11/07/2013. 
4
 Os projetos de alinhamento definem os limites do alinhamento futuro das edificações 

para implementação de projetos viários. 
5
 Liga a Baixada de Jacarepaguá à Ilha do Fundão, eliminando a necessidade de 

transitar pelas vias da Zona Sul. Sua construção ganhou impulso com os 
engarrafamentos na Zona Sul, na Zona Norte e na Avenida Brasil) Disponível em < 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_Amarela_(Rio_de_Janeiro)>, acessado em 11/07/2013. 

http://www.alerj.rj.gov.br/center_%20arq_aleg_invent_link2.htm
http://www.alerj.rj.gov.br/center_%20arq_aleg_invent_link2.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Baixada_de_Jacarepagu%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_do_Fund%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_Amarela_(Rio_de_Janeiro)
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Hoje vivemos um conjunto de intervenções promovidas pela atual 

gestão do prefeito Eduardo Paes em parceria com os governos estadual 

(Sérgio Cabral Filho) e federal (Dilma Roussef), respectivamente, para 

sediar a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. 6 

Está ocorrendo a chamada “Revolução nos Transportes” para se 

garantir a mobilidade urbana  com a instalação dos BRT’s( Bus Rapid 

Transit – vias expressas) e dos sitemas BRS’s (Bus Rapid System – 

ônibus articulados com grande capacidade de passageiros – o dobro do 

número de passageiros em contraposição ao que um ônibus normal 

transportaria)7, além da revitalização do centro do Rio como Porto 

Maravilha.8   

A desapropriação que será tratada aqui não é a sanção prevista no 

Estatuto da Cidade9 (art.8º e §§), nem pela Lei nº 9.985 de 2000 10  e sim 

aquela prevista no Decreto-Lei nº 3.365 de 1941 (utilidade pública) e Lei 

nº 4.132 de 1962 (interesse social) e que está sendo amplamente 

utilizada para permitir a construção das vias expressas para garantir a 

mobilidade urbana. 

Não se teve como objetivo apresentar outras formas de intervenção 

na propriedade privada mais amenas, como o tombamento, servidão e a 

requisição administrativa, por se entender que fugiria do propósito do 

trabalho. 

                                            
6
 Foi criado um consórcio público denominado Autoridade Pública Olímpica, responsável 

pela definição de quais projetos olímpicos e quem será responsável por cada um deles, 
os seus respectivos orçamentos, as diretrizes e objetivos gerais a serem respeitados. 
7
 Conforme https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%94nibus_biarticulado acessado em 

11/07/2013 
8
 Discute-se se de fato a população carioca gozará dos benefícios, tendo em vista a 

elevação dos preços imobiliários, diminuição dos espaços de moradia popular, 
encarecimento do custo de vida para os contemplados com conjuntos habitacionais nas 
regiões próximas. Tais questões sociais não serão objeto de  discussão deste trabalho.   
9
 Lei nº10.257 de 2001 – “art. 8º Decorridos 5 anos de cobrança do IPTU progressivo 

sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou 
utilização, o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel com pagamentos em 
títulos da dívida pública (...)”. 
10

 Esta lei institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e 
estabelece algumas limitações ao proprietário de áreas rurais a utilização de sua 
propriedade. Se não houver compatibilidade entre as atividades econômicas e a 
preservação ambiental, ocorrerá a desapropriação, conforme se depreende dos artigos 
9º e seguintes. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%94nibus_biarticulado
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Exposto o contexto no qual a desapropriação é utilizada como 

ferramenta de concretização do desenvolvimento nacional (art.3º, II da 

Constituição Federal de 1988) e que se contrapõe de certa maneira ao 

meio ambiente (art. 225 da CF/88) 11 e afeta os direitos de propriedade 

(art.5º, caput da CF/88) e o de moradia (art. 6º da CF/88), apresentar-se-á 

a estrutura do trabalho que se segue. 

No primeiro capítulo, discorrer-se-á sobre o conceito e a natureza 

do instituto jurídico em questão. Apresentar-se-á alguns conceitos 

doutrinários, como se classifica o instituto da desapropriação: em ato ou 

procedimento.  A sua razão de ser de direito público e não de direito 

privado, natureza jurídica e por fim, as espécies de desapropriação: 

ordinária e sancionatória. 

No segundo capítulo, tratar-se-á do histórico e o consequente 

aperfeiçoamento do instituto que se apresenta como uma “consciência” 

para os romanos e que com o evoluir da sociedade ocidental passa de 

uma fase incerta (regalia) para outra de garantia (protegida em sede 

constitucional) e contenção da ação ablatória estatal. Dando destaque a 

três fatos: o Ponha-se na Rua de 1808, com a vinda da família imperial 

portuguesa fugida da perseguição de Napoleão, as intervenções 

sanitárias e urbanísticas de Pereira Passos (de 1902 a 1906) no Rio de 

Janeiro e o caso excêntrico da China, em que uma casa ficava no meio 

de uma avenida.  

No terceiro capítulo, apresentar-se-á o instituto da propriedade e o 

direito a moradia, ambos como balizadores e fundamentos para o ato de 

desapropriar na medida em que eles são o “eixo gravitacional”. A 

propriedade é analisada de um modo panorâmico desde as capitanias 

hereditárias até a Constituição de 1988 e como foi condicionada no seu 

                                            
11

 Qualquer instalação de obra ou atividade que cause significativo impacto ambiental é 
necessário o estudo do impacto ambiental (EIA).Tendo em vista que o próprio poder 
público é o interessado e existem prazos exíguos para que os empreendimentos saiam 
do papel e se cumpram os prazos estabelecidos com as autoridades esportivas, sob 
pena de multas contratuais, como ficam esses estudos e licenças? Sobre este assunto 
recomenda-se a leitura do artigo do professor Luiz Antônio de Oliveira intitulado “O 
Estudo do Impacto Ambiental”, onde se percebe que a proteção ao meio ambiente se faz 
imprescindível, porque a vida só é possível quando se garante o seu equilíbrio.  
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uso desde então. Em seguida o direto a moradia (elevado à categoria de 

direito fundamental pela abertura que a carta magna faz aos tratados 

internacionais) e como a governança municipal do Rio de Janeiro tem 

tentado equacionar este problema crônico, lançando mão do instrumento 

do aluguel social em alguns casos. 

No quarto capítulo, tratar-se-á dos fundamentos da desapropriação 

e o controle do Poder Judiciário.  Apresentar-se-á algumas teorias que 

justificam a desapropriação e se ao Poder Judiciário é permitido o 

controle do ato discricionário e em que extensão. 

No quinto capítulo, abordar-se-á de forma instrumental e sem a 

pretensão de esgotar a matéria, os elementos gerais da desapropriação, 

como os fundamentos legais, classificação, bens passíveis de 

desapropriação, modo de aquisição originária da propriedade, requisitos, 

competência, sujeito ativo, sujeito passivo, fases da desapropriação, 

efeitos da declaração de utilidade pública, imissão provisória na posse, 

indenização (e sua lógica e procedimentalidade no Município do Rio de 

Janeiro) e a possibilidade de retrocessão nos casos de desvio de 

finalidade ou tredestinação (termo técnico para desvio).  Destacando-se a 

realidade carioca com o Termo de Ajuste de Conduta que permitiu romper 

com certos trâmites burocráticos, garantir moradia e efetiva indenização 

aos moradores afetados com as expropriações para efetuar as 

construções de vias expressas. 

Finalizar-se-á a pesquisa a partir da tecedura de alguns 

comentários e formulando algumas breves conclusões de um tema tão 

relevante nos dias atuais, tendo em vista os eventos que modificarão 

sensivelmente a dinâmica da cidade maravilhosa. 
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2 CONCEITO 

 O dicionário Aulete virtual define conceito como ”representação 

mental e linguística de qualquer objeto concreto ou abstrato, que para a 

mente significa o próprio objeto no processo de sua identificação, 

descrição e classificação”.  

2.1 ORIGEM DO INSTITUTO 

O instituto em estudo só passa a conter os elementos 

caracterizadores como tal (justa e prévia indenização) e não como 

esbulho (violência e sem indenização), após a Revolução Francesa que 

forja a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada pela 

Assembleia Nacional Constituinte da França em 26 de agosto de 1789 e 

aceita pelo Rei em 3 de outubro de 1789 e promulgada em 3 de 

novembro do mesmo ano, que eleva o direito de propriedade a um direito 

fundamental, conforme o artigo 17: 

“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.” 

O termo é originado da expressão latina propriu, que é 

sinônimo de expropriar, sendo utilizado indistintamente por autores e 

legislação. 

2.2 CONCEITOS DOUTRINÁRIOS 

O doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello conceitua 

desapropriação como : 

“(...) procedimento através do qual o Poder Público 
compulsoriamente despoja alguém de uma propriedade e 
a adquire, mediante indenização, fundado em um 
interesse público. Trata-se, portanto, de um sacrifício de 

direito imposto ao desapropriado.”
12 

                                            
12

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo.  29ª edição 
revista e atualizada até a EC 68, de 21.12.2011. São Paulo: Malheiros Editores. 2012. p. 
881. 



17 
 

 

O professor José dos Santos Carvalho Filho conceitua 

desapropriação como :    

 “ instituto pelo qual o Estado transfere para seu 
patrimônio a propriedade de terceiro em virtude de 
interesse público insubstituível. Como regra, a 

desapropriação incide sobre bens privados, mas 
eventualmente pode recair també sobre bens públicos.”13. 

Para o professor Cláudio Brandão  a : 

“desapropriação deve ser conceituada como a forma de 
intervenção do Estado na propriedade, pela qual se retira 
um bem do patrimônio do expropriado, por razões de 
necessidade pública, de utilidade pública ou de interesse 
social, de forma compulsória se não existir acordo, 
promovendo-se sua substituição pelo equivalente em 
dinheiro ou em títulos públicos.” 

14
  

Portanto, não é uma compra e venda, por se tratar de um 

instrumento coercitivo para o cumprimento da função social da 

propriedade e ocorrer a transferência de propriedade do indivíduo para o 

Estado, pode ocorrer uma negociação com o ente expropriante, visto que 

a perda da propriedade será um fato, em tese, irreversível, pois pode 

ocorrer desinteresse da Administração Pública pelo imóvel (direito de 

retrocessão)15 ou entendimento do magistrado que não houve legalidade 

do ato expropriatório. 

  “Entendimento consolidado de que a 
desapropriação é um procedimento ou um ato 
administrativo pelo qual o Poder Público adquire 
determinado direito de propriedade, mediante pagamento 

de justa indenização.”16  

Constituindo-se uma garantia do direito de propriedade, tendo 

em vista que põe limitações na ação ablatória do Estado, que deve 

                                                             
. 
13 FILHO, José dos Santos Carvalho. Comentários ao Estatuto da Cidade. 3ª edição 

revista, ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: Lúmen Iuris, 2005. p. 86 e 87 
14 OLIVEIRA, Cláudio Brandão de. Manual de direito administrativo. 3ª Ed. Rio de 

Janeiro: Impetus, 2006.p. 185 
15

  Retrocessão é o direito real que o desapropriado tem de reaver o imóvel por preferência. 
16 GOMES, Wilton Luis da Silva. Inovações no Regime Jurídico das 

Desapropriações. Dissertação (Mestrado em direito). Universidade de São Paulo, 2009. 
p.10 
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justificar a necessidade, utilidade ou o interesse social do bem elegido 

para desapropriar. Seu poder é discricionário qualificado17. 

 

2.3 ATO OU PROCEDIMENTO  

 

Tema divergente com relação à desapropriação ser um ato, ou 

procedimento. Podemos, contudo afirmar que a desapropriação é um ato 

estatal unilateral, precedida de um procedimento prévio. A vontade do 

Poder Público é maior que a do proprietário do bem. Este poderá somente 

discordar quanto ao valor da desapropriação, mas não dela em si. 

Observa-se na prática inclusive a negociação com relação à execução de 

obras para reparo do muro ou fachada ser por conta do expropriado ou do 

expropriante e até mesmo da extensão da desapropriação. De qualquer 

forma, o ato ablatório é irreversível.   

 

2.4 RAZÃO DE SER: UMA INSTITUIÇÃO DE DIREITO PÚBLICO 

 

Trata-se de uma instituição de direito público, ainda que muitas 

vezes de legislação de direito privado. 

Miguel Reale estabelece critérios diferenciadores entre o que é 

Direito Público e Direito Privado, (i) quanto ao conteúdo ou objeto da 

relação jurídica e (ii) quanto á forma de relação.18 

Quanto ao conteúdo, prevalecendo um interesse de caráter 

geral, se diz que o Direito é público; e prevalecendo o interesse particular, 

se diz que o Direito é privado. 

                                            
17

 Trataremos melhor do assunto no capítulo 5 deste trabalho 
18 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 25. ed. – São Paulo: Saraiva, 2000. 

p. 342 e 343. 
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Quanto à forma da relação, sendo esta de coordenação (o 

Município do Rio de Janeiro sendo adquirente de carros numa 

concessionária, após todos os procedimentos licitatórios, ele age como se 

particular fosse e não exerce uma função de governo), trata-se de Direito 

Privado; e sendo de subordinação seria de Direito Público. 

 A desapropriação, no entendimento do Procurador 
do Município do Rio de Janeiro, Dr. Paulo Maurício 
Fernandes da Rocha na promoção PG/GAB/006/2011, “ é 
poder do Estado, limitado apenas pela Ordem 
Constitucional e pelos requisitos genéricos de utilidade 
pública ou interesse social. Ao dizer, o artigo 10 do Dec. 
Lei nº 3.356/41 que ‘ a desapropriação  deverá efetivar-se 
mediante acordo’, não significa nem de longe entender 
que nessa hipótese poderia estar o ente expropriante 
abdicando de sua potestade, para assim comparecer na 
aquisição como se fora uma pessoa privada, em 
operação simples de compra e venda”. 

 

Em função da construção do instituto da desapropriação ter 

sido lastreada no direito civil, a associação com o referido direito é 

frequente, mas sendo a “desapropriação decorrência do exercício do 

poder de império da Administração Pública”19, estamos diante de um 

instituto de direito público. 

 

2.5  NATUREZA JURÍDICA 

Tem dois objetivos: 1) imediato: transferência da propriedade e 

2) mediato: finalidade que justificou sua execução. 

O correto não é propriamente a transferência de propriedade, 

considerando que a desapropriação é um ato de duplo efeito: causa de 

extinção e aquisição de domínio, não se confundindo com transferência 

do direito de propriedade, pois o expropriado perde seu direito e o Poder 

Público adquire um direito sobre este mesmo objeto. 

                                            
19

 GOMES, Wilson. Inovações(...)  p.78 
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Assim, a natureza jurídica da desapropriação poderia ser 

entendida como ato administrativo de império e modo originário20 do 

Poder Público adquirir a propriedade. 

2.6 ESPÉCIES: ORDINÁRIA E SANCIONATÓRIA  

As espécies de desapropriação são: ordinária e sancionatória. 

Esta com fins urbanísticos (art. 182, § 4º, III da Constituição Federal de 

1988 e regulamentada no Estatuto da Cidade), ou reforma agrária, ou 

combate ao ilícito (cultivo ilegal de plantas psicotrópicas [maconha]) e 

aquela baseada no Decreto-lei nº 3.365 de 1941 e na Lei nº 4.132 de 

1962 que regulamentam os casos de utilidade, necessidade e interesse 

social pra fins de expropriação da propriedade. 

Difere-se de outras espécies de restrições ao direito de 

propriedade como, por exemplo: tombamento, requisição, ocupação 

temporária, servidão administrativa e edificação e o parcelamento 

compulsórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
20

 Causa que atribui a propriedade a alguém não se vincula a qualquer título anterior. 
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3 HISTÓRICO  DA DESAPROPRIAÇÃO  

 

De acordo com as formas e características dos governos 

existentes, esse instituto jurídico é caracterizado pela maior ou menor 

intervenção na propriedade, se o Estado for mais ou menos autoritário, 

respectivamente. Sua feição atual foi desenvolvida ao longo do tempo. 

Temos de forma mais abrangente quatro fases da desapropriação: 

1) Direito Romano (se discute a existência ou não da desapropriação); 2) 

Idade Média (abandono do conceito unitário de propriedade e estágio 

mais amplo da intervenção estatal sobre o patrimônio privado), 3) Estado 

Absolutista (a propriedade é vista como forma de concessão do monarca, 

sendo o procedimento expropriatório, quando existente, desregrado, sem 

qualquer garantia, especialmente no tocante à justa indenização) e  

4)Estados Liberais (o direito de propriedade é considerado como 

absoluto, exclusivo e perpétuo, não somente em relação ao Estado, mas 

também perante terceiros).  

O domínio da propriedade que engloba o eminente, pelo Estado, 

direto (suserano) e útil (vassalo) será compartilhado ou concentrado nas 

mãos do efetivo ocupante de faixas de terra. De acordo com o período 

histórico delimitado anteriormente. 

Como tudo no Direito não é unânime, os autores também discutem 

do conhecimento do instituto da desapropriação pelos romanos, mas a 

“consciência” desse instituto é reconhecida por todos. 

Confronta-se o direito de propriedade absoluto, inviolável e sagrado 

com a necessidade de obras públicas (exercício de império da 

Administração Pública). Wilton Gomes na sua brilhante dissertação de 

mestrado defendida na Universidade de São Paulo, tendo como 

orientadora a ilustre Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, cita 

Alessandra Elias de Queiroga sobre o caráter não tão absoluto da 

propriedade: 
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 “’É importante lembrar, entretanto, que já na Lei das XII 
Tábuas, eram previstas limitações ao direito de 
propriedade, especialmente tendo em vista as relações 
de vizinhança, fato que contradiz a afirmativa geralmente 
empregada de que a propriedade, no Direito Romano, era 
totalmente absoluta, sem qualquer restrição ou 
limitação.”21 

José Salles ainda traz o fato de que na construção de aquedutos 

ou outras obras públicas havia “a compensação às vezes por terrenos do 

fisco, servidões sobre os bens públicos ou concessão de honras e 

privilégios. ’”22 

Na Idade Média, a ideia de propriedade está subordinada à de 

soberania nacional que ainda permanece nos dias de hoje na Inglaterra, 

por exemplo, segundo Paul Butt, que traduzido livremente por Wilton 

Gomes:  

“’ a rainha é proprietária de todas as terras da Inglaterra e 

do País de Gales; tudo que você e eu, seus súditos, 
temos, é o direito de ocupar um pedaço de terra por um 

certo período de tempo’”. 23  

 Consolida-se nessa época o  

“entendimento de que há uma finalidade, isto é, a 
‘justa causa’, para a ocorrência da transferência da 
propriedade, e o brocardo “princeps non potest sine 
causa privare quem dominio rerum saurum” ‘o 
príncipe não pode sem causa privar outrem do 
domínio de suas coisas’) passa a ser a gênese da 
necessidade de utilidade pública.24 

Ficava ao talante, portanto, o pagamento do imóvel 

“desapropriado”, sem nenhum regramento claro. 

No Estado Absolutista, que se caracteriza pela concentração de 

poderes na mão do príncipe, o qual interferia em todas as searas da vida 

do indivíduo, desde sua profissão à fé. A propriedade era vista como 

concessão do monarca. 

                                            
21

 GOMES, Wilson. Inovações(...)  p.17. 
22

 SALLES, José Carlos de Moraes. A desapropriação à luz da doutrina e da 
jurisprudência. 4ª ed. ver, atual e amp.  São Paulo: Editor Revista dos Tribunais, 2000. 
p.62. 
23

 GOMES, W. op. Cit., p21. 
24

 Ibid., p.22 
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Com a emergência dos Estados liberais, formados pela luta contra 

o sistema feudal de privilégios, o poder ilimitado do soberano, se reflete 

também no instituto que estava se consolidando, a desapropriação. Os 

atos da autoridade são submetidos à lei. 

Há um resgate pelos teóricos burgueses da concepção romana de 

direito de propriedade, um direito absoluto, que como vimos não era tão 

absoluto assim, e que buscavam meios de restringir os atos ablatórios 

estatais. 

Nesse contexto surge a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789 que condiciona a transferência de propriedade do 

particular ao Estado a regras claras e pré-estabelecidas e que serve de 

garantia do cidadão, e não como uma restrição ao direito de propriedade.   

 

3.1 A DESAPROPRIAÇÃO NA HISTÓRIA BRASILEIRA 

 

A “descoberta” oficial do Brasil em 1.500 por Pedro Álvares 

Cabral e sua esquadra e a migração de portugueses e estrangeiros, como 

os franceses, ingleses, holandeses que despojaram os indígenas de suas 

vastas terras, de certa maneira inaugura uma espécie de 

“desapropriação”, com a troca de espelhos e outros artefatos com os 

indígenas para obter as especiarias, metais e porções de terras (que é o 

interesse deste trabalho tratar). No entanto avançar-se-á no tempo e 

discorrer-se-á brevemente sobre a evolução deste instituto da 

desapropriação, em terras brasileiras, fazendo-se interpolações neste 

breve histórico, dando-se destaque a duas passagens importantes: 

Ponha-se na Rua de 1808 e a Era Passos no Rio de Janeiro (1902 – 

1906). 
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3.1.1 PONHA-SE NA RUA DE 1808 

 

A fuga da família imperial portuguesa, em razão da 

invasão napoleônica em 1808, causa efeitos não só na estrutura de 

poder.  O Brasil, de colônia, passa a ser a capital de um império, mas 

também ocorrem modificações sociais, urbanas, e principalmente, no Rio 

de Janeiro.  

Para acomodar a comitiva real de 15 mil pessoas, e todo 

o aparato burguês formado de fidalgos, funcionários e militares, ocorreu 

uma forma de expropriação dos casarões mais vistosos. 

O Vice-Rei Conde dos Arcos, o último dos Vice-Reis, com 

a inesperada notícia da vinda da família real desocupou o edifício do 

Paço, o Convento do Carmo, a Casa da Cadeia (transferindo os presos 

para o Aljube. Quando a casa de um aristocrático fluminense era 

selecionada, recebia na sua porta as inscrições P.R. ( príncipe regente), 

que na época foi satirizada como ”ponha-se na rua”, como modo de 

representar que aquela residência abrigaria a corte de D. João VI, o então 

príncipe regente, já que a sua mãe estava afastada do poder, em virtude 

de problemas psiquiátricos.   

E, sem dúvida, o Príncipe Regente, D. João VI, encantado 

com as belezas naturais e com suas andanças promoveu a urbanização 

dos locais por onde passou. Da Gávea ao Botafogo, passando por Santa 

Cruz e Paquetá, Sua Majestade promoveu condições de infraestrutura e 

conectou toda a cidade.  Evidentemente, nesta fase a desapropriação não 

ocorre em larga medida, tendo em vista os vazios que existiam na cidade 

e à vontade do monarca em conceder títulos e honrarias para aqueles 

que se despojaram de suas propriedades, observe-se que é uma 

concessão do monarca em recompensar o despojado e não uma 

imposição legal em indenizar. 
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No Brasil, o primeiro diploma legal a regular a 

desapropriação foi o Decreto de 21 de maio de 1821, que vale a pena ser 

reproduzido: 

 

“Decreto de 21 de maio de 1821 

 

“Prohibe tomar-se a qualquer, cousa contra sua 
vontade e sem indemnisação. 

“Sendo uma das principais bases do pacto social 
entre os homens a segurança de seus bens; e 
Constando-Me que com horrenda infração do Sagrado 
Direito de Propriedade se commettem os attentados de 
tomar-se, a pretexto de necessidades do Estado e Real 
Fazenda, effeitos de particulares contra a vontade destes, 
e muitas vezes para se locupletarem aquelles, que os 
mandam violentamente tomar; e levando sua atrocidade 
a ponto de negar-se qualquer título para poder requerer a 
devida indemnisação: Determino que da data deste em 
diante, a ninguém possa tomar-se contra sua vontade 
cousa alguma de que for possuidor, ou proprietário; 
sejam quaesquer que forem as necessidades do Estado, 
sem que primeiro de commum accordo se ajuste o preço, 
que lhe deve por Real Fazenda ser pago no momento da 
entrega; e porque pode acontecer que alguma vez lhe 
faltem meios proporcionais a tão promptos pagamentos: 
Ordeno, nesse caso, que ao vendedor se entregue Título 
apparelhado para em tempo competente haver sua 
indemnisação, quando elle sem constrangimento consinta 
em lhe ser tirada a cousa necessária do Estado e aceite 
aquelle modo de pagamento. Os que o contrario fizerem 
incorrerão na pena do dobro valor a benefício dos 
offendidos. O Conde dos Arcos, do Conselho de Sua 
Majestade, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
do Reino do Brazil, e Estrangeiros,o tenho assim 
entendido, e o faça executar com os despachos 
necessários. 

“Palacio do Rio de Janeiro em 21 de maio de 1821. 

 “Com a rubrica do Príncipe Regente. 

 “Conde dos Arcos.”   

Observa-se que o Estado não tem livre arbítrio, há uma 

contenção do seu poder sobre o território. 
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Na Constituição Política do Império do Brasil de 25 de 

março de 1824, quando se estabelece a garantia do direito de 

propriedade não há menção aos pressupostos da necessidade ou 

utilidade pública. 

 “art. 179, XXII : É garantido o direito de propriedade em 
toda sua plenitude. Se o bem público, legalmente 
verificado, exigir o uso e emprego da propriedade do 
cidadão, será ele previamente indenizado do valor dela. A 
lei marcará os casos em que terá lugar esta única 
exceção e dará as regras para se determinar a 
indenização.” 

 

Na lei de 09 de setembro de 1826:  

“ marca os casos em que há logar a desappropriação da 
propriedade particular por necessidade e utilidade 
pública, e as formalidades que devem preceder a mesma 

desappropriação” . 

Na lei de 12 de agosto de 1834 ( Ato Adicional) 

descentraliza a competência legislativa sobre a matéria para as 

Assembleias: 

 

“art. 10: Compete à mesmas Assembléias legislar: 
 
(...) 

3º) Sobre casos e a forma por que pode ter lugar a 
desapropriação por utilidade municipal ou provincial.” 

 

Na lei 57 de 18 de março de 1836 concede competência, 

também, ao presidente da Câmara Municipal para decretar a utilidade 

municipal para desapropriação.   

Na Carta Magna de 24 de fevereiro de 1891, ou seja, do 

Brasil República, se prevê a possibilidade de desapropriação nos casos 

de necessidade ou utilidade pública: 
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“Art. 72 – A Constituição assegura a brasileiros e a 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos 
direitos concernentes à liberdade, à segurança individual 
e à propriedade, nos termos seguintes:  

(...) 

§17 O direito de propriedade mantém-se em toda sua 
plenitude, salva a desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública, mediante indenização prévia.” 

 

3.1.2 ERA PEREIRA PASSOS NO RIO DE JANEIRO (1902 – 1906)  

 

Segundo Oswaldo Rocha, o processo de formação de 

urbanização da cidade do Rio de Janeiro na administração Pereira 

Passos tem a planificação urbana elaborada pelo Estado, tal como Paris, 

sob o reinado de Napoleão II (após 1860), onde o espaço citadino se 

reorganiza em função das novas camadas sociais. Surgem os conceitos 

de civilidade e de modernização. 

Os estudos historiográficos apontam que nenhuma crítica 

foi apontada e, com o auxílio do sanitarista Oswaldo Cruz, modernização, 

progresso e o saneamento urbano são a pedra de toque de toda a 

mudança.25  

Há uma associação entre o crescimento urbano e o 

desenvolvimento dos meios de transporte26. O bairro de Vila Isabel, por 

exemplo, é fruto da compra feita pela Companhia Arquitetônica de Terras 

e fundada no ano de 1873. As etapas do surgimento do bairro são: a 

compra vasta região desabitada (em estreita associação com a proposta 

de desenvolver um meio de transporte), loteamento da região e posterior 

comercialização, arruamento e finalmente as primeiras edificações.   

                                            
25 ROCHA, Oswaldo Porto. A era das demolições: cidade do Rio de Janeiro: 1870 – 

1920 / (...) – Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura: Departamento Geral de 
Documentação e Informação Cultural, 1986. p.23 e 24. 
 
26

 Ibid., p. 29 
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As empresas de carris, ou seja, de bondes são obrigadas 

pelos decretos de concessão a realizarem obras como alargamento de 

ruas, calçamento, aterro de mangues e construção de pontes, abertura de 

túneis, e, obviamente, algumas grandes companhias puderam arcar com 

essas despesas.  Além disso, muitos acidentes fatais ocorreram em 

função das intervenções necessárias para a construção de viadutos, 

provocados por desmoronamentos dos solos, dentre outros problemas.   

A mudança de eixo econômico de agroexportador para 

industrial foi a mola propulsora, como também a redefinição da cidade. 

Tendo em vista que as indústrias queriam manter o 

controle sobre o operariado (formado de imigrantes que estavam 

transitando pelo porto do Rio, escravos libertos, trabalhadores rurais que 

devido à crise cafeicultora do Vale do Paraíba ficaram sem ocupação e 

vieram para o centro urbano em busca de meios de subsistência), que os 

cortiços eram fonte de propagação de doenças e a necessidade de 

remodelar a capital.  A municipalidade, através de concessões para o 

empresariado, incentivava a construção de moradias salubres (de modo a 

permitir que o operariado pudesse pagar com seus soldo as prestações 

da casa ou os alugueis), das posturas que impediam a construção, 

reforma de cortiços no perímetro central da cidade.  Como resultado, a 

cidade tomou outro rumo. 

Consequências sociais são perceptíveis, como a 

separação de famílias, amizades desfeitas, enfim uma desarticulação 

cultural e perda da identidade social que deram espaço à uma cidade 

moderna que “acabou” com a miséria social (mudando apenas de lugar, 

pois, foram todos para os morros cariocas, quando não, se mudavam 

para os subúrbios). 

Destaque-se, que nesse período Pereira Passos teve 

maior liberdade de ação executória permitida, tanto pela população, 

insatisfeita com o caos na cidade e as doenças contagiosas, como um 

todo, e por um poder conferido pelo então presidente da República 
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Rodrigues Alves, tendo em vista que o Rio de Janeiro era a sede do 

governo federal à época. 

Mais adiante, sob a regência da Carta Constitucional de 

1891, adveio a lei nº 371 de 1916, mais famoso como o Código Civil de 

1916, que disciplina os casos de necessidade e utilidade pública que a 

Constituição de 1891 se refere: 

 

“Art. 590 – Também se perde a propriedade imóvel 
mediante desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública: 

§1º Consideram-se casos de necessidade pública: 

I- A defesa do território nacional; 

II- A segurança pública; 

III-  Os socorros públicos, nos casos de calamidade 

IV-   A salubridade pública. 

§2º Consideram-se casos de utilidade pública: 

I – A fundação de povoações e de estabelecimentos de 
assistência, educação ou instrução pública; 

II- A abertura, alargamento ou prolongamento de ruas, 
praças, canais, estradas de ferro e em geral, de 
quaisquer vias públicas; 

III- Construção de obras, ou estabelecimento, destinados 
ao bem geral de uma localidade, sua decoração e 
higiene.” 

 

Na Constituição Federal de 1934, inclui a obrigação do 

proprietário de exercer seu direito em conformidade com o interesse 

social e coletivo, conforme se verifica a seguir: 

 

“art.113 - A Constituição assegura a brasileiros e a 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos 
direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à 
segurança individual e à propriedade, nos termos 
seguintes:  
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(...) 

17) É garantido o direito de propriedade, que não poderá 
ser exercido contra o interesse social ou coletivo, na 
forma que a lei determinar. A desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública far-se-á nos termos da 
lei, mediante prévia e justa indenização. Em caso de 
perigo iminente, como guerra ou comoção intestina, 
poderão as autoridades competentes usar da propriedade 
particular até onde o bem público o exija, ressalvado o 
direito à indenização ulterior. “ 

 

A Constituição outorgada por Getulio Vargas em 1937, 

suprime o direito a uma indenização justa, marcando o autoritarismo da 

época, conforme se verifica com a leitura do dispositivo em referência: 

 

“Art 122 - A Constituição assegura aos brasileiros e 
estrangeiros residentes no País o direito à liberdade, à 
segurança individual e à propriedade, nos termos 
seguintes: 

(...) 

 14) o direito de propriedade, salvo a desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, mediante indenização 
prévia. O seu conteúdo e os seus limites serão os 
definidos nas leis que lhe regularem o exercício;” 

 

“Nessa situação de autoritarismo, foi editado o Decreto-
Lei 1283 de 1938, em que a competência para fazer a 
declaração de necessidade ou utilidade pública passa ao 
Executivo e, principalmente, se proíbe que o Poder 
Judiciário adentre no mérito para verificar a ocorrência 
dos casos de necessidade ou utilidade pública.”27  

Em 1941 é editado o Decreto-Lei nº 3.365 que disciplina a 

matéria até os dias atuais, com as alterações posteriores. 

Em 1946 somos dirigidos por um uma nova Carta Magna, 

que inspirada nas Constituições Mexicana (1917) e na Alemã de Weimar 

(1919), onde há a preocupação com a função social da propriedade, o 

                                            
27

 GOMES, Wilson. Inovações(...)p.30 
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instituto da desapropriação ganha essa peculiaridade, conforme se vê 

adiante: 

 

“ Art 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos 
direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança 
individual e à propriedade, nos termos seguintes:  

(...) 

§ 16 - É garantido o direito de propriedade, salvo o caso 
de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, 
ou por interesse social, mediante prévia e justa 
indenização em dinheiro. Em caso de perigo iminente, 
como guerra ou comoção intestina, as autoridades 
competentes poderão usar da propriedade particular, se 
assim o exigir o bem público, ficando, todavia, 
assegurado o direito a indenização ulterior.  

 

e 

 

Art 147 - O uso da propriedade será condicionado ao 
bem-estar social. A lei poderá, com observância do 
disposto no art. 141, § 16, promover a justa distribuição 
da propriedade, com igual oportunidade para todos. “ 

 

E em 10 de setembro de 1962 é regulamentada a 

desapropriação por interesse social. É mister relembrar o contexto da 

época, onde o presidente João Goulart consegue assumir o governo do 

país com o restabelecimento do presidencialismo, em que propunha as 

reformas de base. 

As reformas propunham dentre outra mudanças: reforma 

agrária (superação do latifúndio tradicional e improdutivo) e limitação de 

remessas de lucros das empresas multinacionais para o exterior, de modo 

a propiciar nossa industrialização de forma eficaz.  

Daí, mais uma mudança constitucional com a Carta de 

1967, que disciplinava um regime ditatorial, o qual não mudou em nada o 

que a Carta anterior estabelecia: 
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“Art 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade dos 
direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

 

(...) 

 

 § 22 - É garantido o direito de propriedade, salvo o caso 
de desapropriação por necessidade ou utilidade pública 
ou por interesse social, mediante prévia e justa 
indenização em dinheiro, ressalvado o disposto no art. 
157, § 1º. Em caso de perigo público iminente, as 
autoridades competentes poderão usar da propriedade 
particular, assegurada ao proprietário indenização 
ulterior. 

 

e 

Art 157 - A ordem econômica tem por fim realizar a 
justiça social, com base nos seguintes princípios: 

(...) 

 § 1º - Para os fins previstos neste artigo, a União poderá 
promover a desapropriação da propriedade territorial 
rural, mediante pagamento de prévia e justa indenização 
em títulos especiais da divida pública, com cláusula de 
exata correção monetária, resgatáveis no prazo máximo 
de vinte anos, em parcelas anuais sucessivas, 
assegurada a sua aceitação, a qualquer tempo, como 
meio de pagamento de até cinqüenta por cento do 
imposto territorial rural e como pagamento do preço de 
terras públicas. 

(...) 

§ 5º - Os planos que envolvem desapropriação para fins 
de reforma agrária serão aprovados por decreto do Poder 
Executivo, e sua execução será da competência de 
órgãos colegiados, constituídos por brasileiros, de notável 
saber e Idoneidade, nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha pelo Senado 
Federal.” 

Depois do período democrático anterior, regido pela 

CF/46, sobreveio a ditadura militar que institui o Ato Institucional nº 9 pelo 

então presidente militar Costa e Silva, que modificou os §§ 1º e 5º da 
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CF/67, suprimindo nos casos de desapropriação por interesse social, a 

exigência da prévia indenização, conforme se vê adiante: 

 

“§ 1º - Para os fins previstos neste artigo a União poderá 
promover a desapropriação da propriedade territorial 
rural, mediante pagamento de justa indenização, fixada 
segundo os critérios que a lei estabelecer, em títulos 
especiais da dívida pública, com cláusula de exata, 
correção monetária, resgatáveis no prazo máximo de 
vinte anos, em parcelas anuais sucessivas, assegurada a 
sua aceitação, a qualquer tempo, como meio de 
pagamento de até cinqüenta por cento do imposto 
territorial rural e como pagamento do preço de terras 
públicas. 

e 

§ 5º - O Presidente da República poderá delegar as 
atribuições para desapropriação de imóveis rurais, por 
interesse social, sendo-lhe privativa a declaração de 
zonas prioritárias.” 

 

E, finalmente, após os 21 anos de chumbo, temos a 

promulgação da Constituição Cidadã de 1988, porque busca efetivar 

garantias e direitos fundamentais, e com a desapropriação não seria 

diferente, vejamos: 

 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para 
desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou 
por interesse social, mediante justa e prévia indenização 
em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta 
Constituição; 

(...) 
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Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, 
executada pelo Poder Público municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem- estar de seus habitantes. 

(...) 

§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão 
feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. 

§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante 
lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, 
nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano 
não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova 
seu adequado aproveitamento,      sob pena, 
sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

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

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da 
dívida pública de emissão previamente aprovada pelo 
Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, 
em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o 
valor real da indenização e os juros legais. 

(...) 

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse 
social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que 
não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia 
e justa indenização em títulos da dívida agrária, com 
cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no 
prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua 
emissão, e cuja utilização será definida em lei. 

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

§ 2º - O decreto que declarar o imóvel como de interesse 
social, para fins de reforma agrária, autoriza a União a 
propor a ação de desapropriação. 

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

§ 4º - O orçamento fixará anualmente o volume total de 
títulos da dívida agrária, assim como o montante de 
recursos para atender ao programa de reforma agrária no 
exercício. 
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§ 5º - São isentas de impostos federais, estaduais e 
municipais as operações de transferência de imóveis 
desapropriados para fins de reforma agrária. 

Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins 
de reforma agrária: 

I - a pequena e média propriedade rural, assim definida 
em lei, desde que seu proprietário não possua outra; 

II - a propriedade produtiva. 

Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à 
propriedade produtiva e fixará normas para o 
cumprimento dos requisitos relativos a sua função social. 

Art. 186. A função social é cumprida quando a 
propriedade rural atende, simultaneamente, segundo 
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 
seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

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

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

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos 
proprietários e dos trabalhadores. 

(...) 

Art. 243. As glebas de qualquer região do País onde 
forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas 
serão imediatamente expropriadas e especificamente 
destinadas ao assentamento de colonos, para o cultivo 
de produtos alimentícios e medicamentosos, sem 
qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de 
outras sanções previstas em lei. 

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor 
econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá 
em benefício de instituições e pessoal especializados no 
tratamento e recuperação de viciados e no 
aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, 
controle, prevenção e repressão do crime de tráfico 
dessas substâncias. 
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E, por fim, o Código Civil de 2002, que reproduz o que a 

Carta Magna de 1988  prevê: 

“art.1.228: O proprietário tem a faculdade de usar, gozar 
e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de 
quem quer que injustamente a possua ou detenha. 

(...) 
 

§ 3o O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos 
de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública 
ou interesse social, bem como no de requisição, em caso 
de perigo público iminente. 

§ 4o O proprietário também pode ser privado da coisa se 
o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse 
ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de 
considerável número de pessoas, e estas nela houverem 
realizado, em conjunto ou separadamente, obras e 
serviços considerados pelo juiz de interesse social e 
econômico relevante.” 

 

Este foi um apanhado da desapropriação brasileira e a 

seguir apresentar-se-á um caso muito peculiar da longa história de 

desapropriação. 

 

3.2 O CASO DA CHINA E A EXCENTRICIDADE DO PRÉDIO SOLITÁRIO 

No final do ano de 201228, ficou curioso um caso de 

descontentamento de uma família da província de Zhejiang na construção 

de uma estrada em Wenling. 

Desgostosos com o valor baixo da oferta de indenização para 

desapropriar sua residência, um casal de idosos se recusa ao acordo 

oferecido, que seria insuficiente para a construção de uma nova moradia, 

e o prédio onde moravam é o único que permanecia incrustado no meio 

da recém- avenida aberta. 

                                            
28

 Disponível em <  http://g1.globo.com/planeta-bizarro/noticia/2012/11/predio-fica-no-meio-de-

estrada-apos-casal-nao-assinar-acordo-na-china.html (acesso em 22/11/2012) 

http://g1.globo.com/planeta-bizarro/noticia/2012/11/predio-fica-no-meio-de-estrada-apos-casal-nao-assinar-acordo-na-china.html
http://g1.globo.com/planeta-bizarro/noticia/2012/11/predio-fica-no-meio-de-estrada-apos-casal-nao-assinar-acordo-na-china.html
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Obviamente, foi demolido logo em seguida. Mas ilustra bem a 

situação de um particular insatisfeito com uma mudança forçada de 

moradia, em oposição à necessidade coletiva por melhorias de 

infraestrutura. 
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4 O INSTITUTO DA PROPRIEDADE E O DIREITO À MORADIA  

 

Neste capítulo, far-se-á uma breve exposição do surgimento do 

instituto (direito) de propriedade no Brasil até a Constituição Federal de 

1988, a necessidade de dar um fim econômico para as terras (o cultivo 

para abastecer a metrópole portuguesa em 1530 e cumprir a função 

social da propriedade, hodiernamente – art. 5º, XXIII da CF/88). 

Em seguida, o que seria o direito à moradia, garantidos em sede 

constitucional e tratados internacionais. Ambos direitos servindo como 

parâmetros para a ação ablatória do Estado que serão de valia para 

entendimento do capítulo posterior “Fundamentos da desapropriação e 

Controle do Poder Judiciário”. 

 

4.1 INSTITUTO DA PROPRIEDADE 

A coroa portuguesa se preocupou com o novo território 

conquistado e descoberto somente 30 anos mais tarde do seu 

“descobrimento” e só a partir de 1530 é que efetivamente ocupará as 

terras em virtude da presença de outros estrangeiros, sobretudo, 

franceses e evitar o custo de defesa e manutenção, tendo em vista que o 

comércio com as Índias orientais já não era tão próspero. 

Assim, todo o território era projeção da soberania estatal 

portuguesa que exercia seu domínio eminente, a partir de 1536 o rei de 

Portugal, Dom João III (O Colonizador) adota o sistema de capitanias 

hereditárias, assentadas pelas Cartas de doação e da carta foral, que 

consistiam em bases militares e econômicas para a defesa externa, 

ocupação do território. 

Os nobres portugueses, oficiais, feitores foram os 12 

beneficiados pela Coroa com as capitanias, dentre os quais o famoso 

Martim Afonso de Souza, que foi o fundador da Capitania de São Vicente. 
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Os donatários, ou seja, os senhores das Capitanias eram 

regulamentados pela Carta de Doação, que comprovava a doação da 

capitania pela Coroa portuguesa, e pela Carta Foral, que estabelecia os 

direitos e deveres do donatário29, mas mesmo assim não eram isentos de 

impostos. 

As sesmarias30 eram subdivisões das capitanias, pois 80 % das 

terras deveriam ser destinadas para os sesmeiros pelos donatários, que 

teriam a obrigação de cultivar a propriedade, registrada pelas paróquias, 

onde no registro constava informações pessoais, familiares, sobre as 

dimensões das propriedades, dos trabalhadores. 

Em realidade, essa obrigação de cultivo foi repassada aos 

posseiros, que foram com o tempo sendo reconhecidos, principalmente 

pela Lei da Terra de 1850, onde D. Pedro II, conforme se depreende do 

diploma legal.31   

Assim, dado essa panorama da propriedade, veja-se sua 

conceituação e em seguida, do direito à moradia, que foram ainda mais 

efetivados, quando da publicação do Estatuto da Cidade. 

O professor Orlando Gomes apresenta na sua obra: Direitos 

Reais a conceituação do direito real de propriedade como sendo: 

 “ o mais amplo dos direitos reais – “’plena in re potesta ‘”, 
que também pode ser feita à luz de três critérios: 1) 
sintético, apresentado por Windscheid, “como a 
submissão de uma coisa, em todas as relações, a uma 
pessoa”; 2) analítico, como “ o direito de usar, fruir e 
dispor de um bem, e de reavê-lo de quem injustamente o 
possua” e 3) descritivo, “ direito complexo, absoluto, 

                                            
29

 Dentre os direitos eram a administração, provimento de justiça e a doação de 
sesmarias. Dentre os deveres, os donatários proibidos de revendê-la, explorar o pau-
brasil, dividir os dividendos dos metais preciosos encontrados no solo.  A sua obrigação 
principal era a de cultivar a terra, sob pena de ser expropriado. 
30

 As sesmarias foram implementadas por D. Fernando I no ano de 1375 que seria uma 
forma de ocupação de territórios conquistados pelas guerras. 
31

 “Art. 3º: São terras devolutas (...), §4º: As que não se achem dadas por sesmarias, ou 
outras concessões do Governo, que, apezar de incursas em commisso, forem 
legitimadas por esta Lei. E art. 5º Serão legitimadas as posses mansas e pacíficas, 
adquiridas por occupação primaria, ou havidas do primeiro ocupante, que se acharem 
cultivadas, ou com princípios  de cultura, e morada habitual do respectivo sesmeiro ou 
concessionário, ou do quem os represente, embora não tenha sido cumprida qualquer 
das outras condições, com que foram concedidas.” 
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perpétuo e exclusivo, pelo qual uma coisa fica submetida 

à vontade de uma pessoa, com as limitações da lei”.32  

Extraíram-se alguns caracteres da propriedade: direito 

complexo, direito absoluto, direito perpétuo, “elasticidade”. Passar-se-á a 

uma análise breve destes caracteres. 

Direito complexo entende-se como um conjunto de direitos 

necessários para permitir o uso, gozo, disposição e reivindicação da coisa 

que lhe serve de objeto.  

Direito absoluto, porque o titular mantém o monopólio do poder 

decisório quanto ao uso, abandono, alienação, destruição e partição do 

direito real de propriedade em outros, como o usufruto, por exemplo; mas 

limitado devido á função social da propriedade. 

Direito perpétuo por ser um direito que só poderá ser extinto 

pela vontade do seu proprietário ou por disposição contida em lei. 

Direito “elástico”, por ser distendido ou contraído, no seu 

exercício, conforme se lhe agreguem ou retirem faculdades destacáveis, 

vide, por exemplo, a faculdade de estabelecer a doação de um imóvel 

para outrem com reserva de usufruto. 

A Constituição Federal de 1988 disciplina a propriedade de 

modo nitidamente intervencionista e solidarista, assevera o conceituado 

civilista Gustavo Tepedino.33 

Entendimento assemelhado tem o professor Orlando Gomes 

que entende que o caráter absoluto de propriedade já foi mitigado como o 

novo Código Civil de 2002 adotando-se “um condicionamento finalístico, 

cuja teologia é dada pela ordem econômica e social, e pela tentativa do 

meio ambiente e do patrimônio histórico e artístico”34.  

                                            
32

 GOMES, Orlando. Direitos Reais. 19ª Ed. atual. Por Luiz Edson Fachin. Rio de 
Janeiro: Editora Forense. 2007. p109 
33

TEPEDINO, Gustavo. “Contornos Constitucionais da Propriedade Privada”. In:__ 
Temas de direito civil/ Gustavo Tepedino (org). 4ª edição revista e atualizada. – Rio de 
Janeiro: Renovar, 2008. 
34

 GOMES, Orlando. Direitos Reais. p110 



41 
 

 

O Código Civil de 2002 no seu artigo 1.228 dá o conceito legal 

de propriedade e como ela deve ser exercida 35, não se esquecendo de 

que o direito imaterial, tal como fundo de comércio e a clientela são 

também propriedades. 

O direito de propriedade garante ao proprietário outro direito, o 

direito à moradia, que está albergado no art. 6º da Constituição Federal 

de 1988, ou seja, é um direito social. Mas levando-se em conta que o 

artigo 5º, LXXVIII, §2º da CF/88 reza que “os direitos e garantias 

expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime 

e dos princípios por ela adotados ou dos tratados” e que as remoções 

forçadas ou deslocamentos sem aviso prévio são reprováveis pelo Pacto 

de São José da Costa Rica36, ela se torna um direito fundamental37 . 

4.2 DIREITO À MORADIA  

A visão de que o direito à moradia é fundamental também é 

defendida pelo professor do mestrado e doutorado da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro Ricardo Lira, que assevera que “hoje o direito 

                                            
35

 Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito 
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.§ 1

o
 O direito 

de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas 
e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei 
especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio 
histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.§ 2

o
 São defesos os 

atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam 
animados pela intenção de prejudicar outrem.§ 3

o
 O proprietário pode ser privado da 

coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse 
social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente.§ 4

o
 O 

proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em 
extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável 
número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, 
obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. § 5

o
 

No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao 
proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em 
nome dos possuidores. 
36

  “art. 11,2: Ninguém poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua 
vida privada, no de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência nem de 
ofensas ilegais à sua honra ou reputação.” 
37

 O Brasil se tornou signatário do Pacto Internacional de Direitos econômicos, Sociais e 
Culturais desde 1992 e no seu art. 11, 1 se estabelece: 1.  Os Estados Partes do 
presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a nível de vida adequado para si 
próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim 
como a uma melhoria contínua de suas condições de vida. Os Estados-Parte tomarão 
medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse 
sentido, a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre 
consentimento. 



42 
 

 

à moradia, nos termos do art.6º, da Constituição federal, é um direito 

fundamental”.38   

No município do Rio de Janeiro, as desapropriações realizadas 

especificamente pela Gerência Técnica de Suporte à Projetos Especiais, 

vinculada à Secretaria de Obras, para a construção das vias expressas 

Transoeste, Transcarioca e Transolímpica têm um cuidado de não 

desamparar algumas pessoas, que por estarem em situação delicada, 

como velhice, pessoas acometidas por doenças respiratórias, 

incapacitantes, estende o benefício do aluguel social.39 

Nos casos de acordo especiais40, o município com interesse de 

promover o acordo sem a necessidade de ação judicial, oferece por um 

período razoável de tempo este benefício ou nos casos supracitados 

quando estão na condição de inquilinos e que não poderiam suportar na 

própria residência os transtornos da obra, o município concede por um 

período - que seja suficiente para a execução das obras -, o referido 

aluguel. 

Especificamente no município do Rio de Janeiro não há uma 

legislação que defina critérios, diretrizes e procedimentos do aluguel 

social. Há um projeto de Lei, em tramitação na Câmara Municipal do Rio 

de Janeiro, nº 1218/2011, de autoria dos vereadores Eliomar Coelho e 

Paulo Pinheiro para suprir essa lacuna legislativa, pois se reconhece que: 

 “o direito à moradia [está] íntima e indissociavelmente 
ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, 
fartamente insculpido na Constituição Federal e em 

                                            
38

 LIRA. Ricardo Pereira. “ Direito urbanístico, estatuto da cidade e regularização 
fundiária”. In:__ Revista de Direito/ Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Procuradoria- 
Geral- Vol. 1 n. 1 (ago. 1997) – Rio de Janeiro: Câmara, 1997. Disponível em: 
http://www.camara.rj.gov.br/setores/proc/revistaproc/revproc2006/revistaproc2006.pdf  . 
Acessado em 08/07/2013 p.29 
39

 Benefício assistencial temporário, destinado a atender necessidades advindas da 
remoção de famílias das áreas de risco ou desabrigadas em razão de vulnerabilidade 
temporária e calamidade, fruto da cooperação do Estado e municípios do Rio de Janeiro 
( Decreto nº 44.052 de 30/11/2013). 
40

 Acordos celebrados entre o efetivo possuidor que não tem em mãos o título de 
propriedade devido à espera da conclusão do inventário e da homologação do formal de 
partilha e/ou de usucapião. 

http://www.camara.rj.gov.br/setores/proc/revistaproc/revproc2006/revistaproc2006.pdf
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diversos tratados assinados pelo Brasil em nível 

internacional.”  41 

Após esse confronto de direitos com status constitucional, ver-

se-á no capítulo seguinte, como o administrador público fundamenta a 

desapropriação e como funciona o controle jurisdicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
41

<http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro0711.nsf/012cfef1f272c0ec832566ec0018d

831/43819283a21ba90f03257958006cffdc?OpenDocument >acessado em 08/07/2013. 

http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro0711.nsf/012cfef1f272c0ec832566ec0018d831/43819283a21ba90f03257958006cffdc?OpenDocument
http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro0711.nsf/012cfef1f272c0ec832566ec0018d831/43819283a21ba90f03257958006cffdc?OpenDocument
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5 FUNDAMENTOS DA DESAPROPRIAÇÃO E O CONTROLE JUDICIÁRIO  

  

5.1 FUNDAMENTOS 

Fundamento segundo Dicionário Aulete é “aquilo que se baseia 

um pensamento, uma doutrina e na lição do administrativista José Salles 

a fundamentação jurídica da desapropriação“ é a base, o alicerce, que 

justifica a expropriação”.42  

Sendo o monarca soberano sobre as terras e os súditos 

apenas detentores do domínio útil, a “requisição” das propriedades 

poderia ser feita a qualquer momento e sem necessariamente de uma 

compensação, pois havia uma “concessão” para que estes usufruíssem 

das terras. 

Wilton Gomes apresenta nos seus estudos o teórico Miguel S. 

Marienhoff, que no Tratado de derecho administrativo, menciona 

inúmeras teorias e fundamentos que justificam a desapropriação, dentre 

elas: 1) colisão de direitos; 2) função social da propriedade; 3) reserva e 

4) domínio eminente.   Apresentar-se-á, em linhas gerais, o que cada 

teoria estabelece. 

A colisão de direitos ou supremacia do interesse público sobre 

o privado, onde aquele interesse faz com que este em prol da coletividade 

se curve. 

 A função social da propriedade onde o exercício da 

propriedade só é legítimo sendo socialmente útil e, por conseguinte, as 

interferências ou restrições que o Estado promove em face da 

propriedade privada. 

A reserva que faz com que sempre onde haja uma utilidade 

pública envolvida o Estado retira o bem do domínio individual para o bem 

coletivo, mediante pagamento de indenização. 

                                            
42

 SALLES, José C. de M. A desapropriação à luz da doutrina e da jurisprudência. 
p.77. 
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E domínio eminente, onde o príncipe, detentor do território, e, 

portanto soberano, em troca do pagamento do tributo concede o uso do 

solo para a população local.  Sendo a desapropriação a invocação do seu 

ius eminens e revogação desta “concessão”. 

Salles apresenta na sua obra, a fundamentação de renomados 

juristas, dentre eles: 

1)Pisoneli que para ele “ ‘a faculdade de ocupar a 
propriedade privada para execução de obras destinadas 
a vantagens públicas decorre de um princípio tão antigo 
quanto a própria sociedade:que o interesse público deve 
prevalecer sobre o privado. A comunhão social não seria 
possível sem a obrigação do indivíduo de sacrificar o seu 
interesse privado em benefício do bem comum. Como os 
deveres entre os homens são correlativos e a comunhão 
social é uma condição de aperfeiçoamento do indivíduo, 
assim, o direito individual termina onde começa o da 
sociedade’”.;  

2)Pontes de Miranda, onde “’o fundamento da 
expropriação está em que, havendo conflito entre o 
interesse público e o interesse privado, que não se previu 
em lei, se há de atender àquele, dando-se satisfação a 
esse indiretamente’”;  

3)Marcelo Caetano que “ para ele, ‘o instituto de 
expropriação por utilidade pública nasceu do conflito 
entre o princípio do caráter absoluto da propriedade ( que 
é uma das bases a ordem jurídica individualista) e a 
necessidade de realizar fins sociais de interesse coletivo 
mediante a utilização de bens já apropriados’”, e, 
acrescenta, ‘” assim se chegou a uma transição, 
admitindo-se que o proprietário  seja privado dos imóveis 
sobre que exerce o seu direito mediante justa 
indenização e apenas nos casos em que os bens se 
destinem a um fim de utilidade pública superior à função 

social que estavam a desempenhar’”43 . 

Salles nos traz a valiosa lição de Garcia Oviedo e Martinez 

Useros com relação à desapropriação: 

 “‘ Respecto al fundamento jurídico de la expropriación 
forzosa, ha solido ser coriente invocar La teoria Del 
domínio eminente del Estado, doctrina de origen romano 
y feudal recogida luego por la Monarquia em Francia e 
Inglaterra. Em el orden de la expropriacíon se há dicho 
que el Estado posee la facultad de expropriar em virtud 
de este domínio, esto es, em virtud de la facultad superior 

                                            
43

 SALLES, José C. de M. A desapropriação à luz da doutrina e da jurisprudência.p.78. 
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que posee sobre todas las cosas de propriedad privad 
sitos em su território. 

“’ El derecho público moderno rechaza esta doctrina, que 
abiertamente pugna com su ideário. No es posible ya hoy 
hablar de um domínio eminente. Desaparecieron los 
tiempos em que se confundían los conceptos de 
propriedad y soberania. . Há propriedad privada se halla 
en la actualidad  plenamente reconocido, y el derecho 
que sobre ella se reserva el estado no es el  de domínio, 
sino el de império. La soberania del Poder es el 
verdadeiro fundamento jurídico de La expropriacíon 

forzosa.’”44. 

 

Para Wilton Gomes e a maior parte da doutrina, o fundamento 

que prevalece para a desapropriação é o da supremacia do interesse 

público sobre o privado ou da colisão de direitos, apesar de que há uma 

linha tênue com o fundamento dos fins sociais, já que para se atingir os 

fins sociais se defende o interesse público. 

A questão gira em torno do ius imperium na supremacia do 

interesse público que pode suprimir algumas garantias individuais, mesmo 

tendo a mesma ratio que os fins sociais como fundamento. 

A questão da colisão fica esvaziada na medida em que o 

particular, que a princípio fica prejudicado, ganha mais à frente com o 

retorno das intervenções sociais que o beneficiam em certa ou toda 

medida. 

Na dissertação de Wilton Gomes são apresentados críticos e 

defensores da invocação do princípio da superioridade do interesse 

público sobre o privado, dentre eles: Daniel Sarmento, Alexandre Santos 

de Aragão e Humberto Ávila, que argumentam sobre a relevância 

atribuída aos direitos fundamentais pelo nosso sistema constitucional, a 

insegurança jurídica permanente, com a permanente ameaça de 

invocação deste princípio, e da impossibilidade de dissociar interesse 

público com interesse particular, respectivamente. 

                                            
44

 USEROS, Martinez;. OVIEDO, GARCIA. Derecho Administrativo. EISA. 9ªed. 1968. 
In__ SALLES José C. de M. A desapropriação à luz da doutrina e da jurisprudência. 
p.80 
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De outro lado, Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Celso Antônio 

Bandeira de Mello argumentam, em linhas gerais, que a Administração 

Pública no atendimento de interesses públicos se utiliza da análise e 

ponderação administrativa, calcando-se nos princípios de direito (dentre 

eles o da legalidade), tomando decisões mais acertadas do ponto de vista 

da oportunidade e conveniência. 

Lembrando-se que o Poder Judiciário apreciará qualquer lesão 

ou ameaça de direito (art. 5º, XXXV da CF/88), quando provocado, e, 

desta forma, qualquer que seja o fundamento que norteie a decisão do 

administrador poderá ser perquirido em juízo.      

 

5.2 CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO 

 

Antes de avançar-se sobre a possibilidade de o controle judicial 

ser exercido plenamente ou com restrições45, vejamos antes questões 

relevantes como princípios, conceitos jurídico indeterminado, poder 

discricionário qualificado, supremacia e indisponibilidade do interesse 

público e ponderação.  

Os princípios são a porta de entrada dos valores mais 

importantes de uma sociedade num diploma legal (expressam as 

decisões políticas mais importantes, têm maior grau de abstração) e, na 

maioria das vezes vêm plasmados na forma de conceitos jurídicos 

indeterminados, expressão de alto grau de indeterminação46 , que implica 

num grau maior de discricionariedade para o administrador, que por 

critérios de conveniência e oportunidade, escolhe dentre as diversas 

possibilidades o que deve ser executado na sua gestão.  

                                            
45

 Tema que causa polêmica doutrinária, como muitos assuntos jurídicos, ainda mais que 
os artigos 9 º e 20 do Decreto-lei 3.365 de 1941 vedam a apreciação da ocorrência de 
utilidade pública [art.9º] e os aspectos formais, extrínsecos ou econômicos [indenização] 
podem ser objeto de contestação judicial [art. 20]. 
46

 “A abertura de linguagem constitucional possibilita a atualização de sentido da 
Constituição, pela incorporação de novos valores e de novas circunstâncias, permitindo 
uma interpretação vivificadora e evolutiva.”, conforme ensinamento do Professor Luis 
Roberto Barroso (BARROSO, p. 198).  
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O magistrado também se depara com situações em que o 

direito a moradia se defronta com a supremacia do interesse público47 e 

como equacionar o caso concreto (utilizando-se da ponderação) já que os 

princípios “são mandados de otimização, devendo ser aplicados na maior 

intensidade possível”48, levando-se em conta a facticidade e os elementos 

jurídicos presentes, e que não há hierarquia entre princípios e regras 

constitucionais, em decorrência do princípio instrumental da unidade da 

constituição.   

O professor Luis Roberto Barroso apresenta a redefinição da 

ideia de supremacia do interesse público sobre o interesse privado, 

estabelecendo a distinção de interesse público  primário (que sintetiza os 

valores de justiça, segurança) e o interesse público secundário (que 

representa os interesses da pessoa jurídica de direito público – União, 

Estados...), sendo aquele, em tese, sempre prevalecente sobre o 

interesse particular, e este, jamais, a princípio.49  

Então, como se exerce o chamado poder discricionário 

qualificado apresentado pelo escritor americano Ernst Freund 50?  

Esse poder é condicionando aos parâmetros ou standards de 

utilidade, necessidade e interesse social estabelecidos em lei , porque se 

assim não fosse, seria arbitrariedade do administrador. 

Assim os artigos 9º e 20 do Dec. Lei nº 3.365/4151 que 

restringem a apreciação do Judiciário do processo de desapropriação não 

                                            
47

 Para Marçal Justen Filho não há como fundamentar o conceito de interesse público 
numa concepção aritmética (p.122) e há casos em que existe o interesse público em 
tutelar minorias, mesmo que detrimento dos interesses da maioria do povo.(p.121 e 22).  
48  BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os 

conceitos fundamentais e a construção do novo modelo/ Luis Roberto Barroso. – 
São Paulo: Saraiva, 2009. p. 317. 
49

 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os 
conceitos fundamentais e a construção do novo modelo  p. 375. 
50

FREUND, Ernst. Administrative Powers over Persons and Property, §155. In: __ 

Direito Constitucional I, 1956, p. 178. In: __CAMARA FILHO, Roberto Mattoso Câmara. 
A desapropriação por utilidade pública. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 1994. p. 
399 
51

 Art. 9º: Ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se se 

verificam ou não os casos de utilidade pública.; art. 20: A contestação só poderá versar 
sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço; qualquer outra questão deve 
ser decidida por ação direta.   
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foram recepcionados pela Constituição de 1988, por serem autoritários, 

vide contexto histórico que foi editado aquele diploma legal (Estado Novo) 

. 

Na lição de Roberto Mattoso Câmara Filho: 

“(...) a discricionariedade na eleição da medida, da obra é 
inapreciável pelo Judiciário, desde que enquadrável tal 
ato discricionário nos standards   legais, mas que a 
discricionariedade na eleição dos meios expropriatórios 
para a consecução de tal fim é apreciável na medida de 

um mínimo racionalmente necessário.”52  

 

Assim, uma desapropriação de um bem pertencente a um 

desafeto político, desde que comprovada a perseguição, pode ser 

invalidada no Judiciário.   
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 CAMARA FILHO, Roberto Mattoso Câmara. A desapropriação por utilidade pública.  
p, 405 
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6 DESAPROPRIAÇÃO: ELEMENTOS GERAIS ( PROCESSO AMIGÁVEL E JUDICIAL)  

 

A desapropriação segue alguns regramentos que devem ser 

observados. Por não ser autoexecutável há a necessidade de 

homologação do Poder Judiciário (daí não ser simplesmente ato 

executivo e ser necessário um procedimento administrativo). É o que ver-

se-á de forma instrumental a seguir, sem avançar na parte processual do 

instituto. 

Sendo a intervenção mais drástica do poder público sobre a 

propriedade privada, na medida em que suprime a propriedade do 

particular e não apenas restringe ou limita o seu exercício para fins de 

atendimento ao interesse público ela tem seu fundamento na Carta 

Constitucional.  

 

6.1 FUNDAMENTO LEGAL 

 

A Constituição Federal de 1988 prevê no seu artigo 5º,XXIV 

(Título dos Direitos e Garantias Fundamentais) e nos artigos 182, 184, 

185 e 186 (Título da Ordem Econômica e Financeira) as hipóteses de 

desapropriação urbana e rural, e traz a ideia de função social da 

propriedade.53 

E no plano infraconstitucional os diplomas que normatizam o 

fenômeno são basicamente: o Decreto-Lei nº 3.365 de 1941 (Lei Geral de 

Desapropriações), a Lei nº 4.132 de 1962 (sobre interesse social) e o 

                                            
53

 Atentar para a tramitação da PEC 438 de 2001 que visa ampliar o rol de possibilidades 
para desapropriação em tramitação no Congresso. Trata-se de desapropriar bens que 
sejam supridos de mão de obra escrava, geralmente imóveis rurais que se utilizam de 
pessoas que por consumirem recursos da própria fazenda contraem dívidas superiores 
ao seu pagamento e só podem sair dessas propriedades quando tem suas dívidas 
quitadas e a outra hipótese é a de imóveis urbanos que tem cultivo de psicotrópicos, 
muito comum nos centros urbanos onde jovens de classe média para evitar contato com 
traficantes nos morros plantam sua erva (maconha) para consumo, mas que é proibido 
por lei.   
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Decreto-Lei nº 1.075 de 1970  (imissão na posse em imóveis residenciais 

com o intuito de evitar desordem urbana). 

 

6.2 CLASSIFICAÇÃO 

 

Temos de imediato a classificação da desapropriação em: 

 Ordinária: fundada nas hipóteses de necessidade e 

utilidades públicas;  

 Sancionatória: quando a propriedade rural ou urbana não 

atende ao fim social.54   

 

6.3 BENS PASSÍVEIS DE DESAPROPRIAÇÃO 

 

São os “bens e direitos economicamente avaliáveis, inclusive 

participações societárias”55, ou seja , os que estão no comércio.  

 

E o outro elemento determinante para determinar se um bem  é 

passível de ser expropriado é a verificação de determinado prejuízo 

econômico individualizável para o particular. Por exemplo, se a 

Administração Pública entende que o proprietário não pode construir mais 

que cinco andares, para permitir a segurança de voos do aeroporto 

próximo, cabe indenização nessa desapropriação, ao revés de indenizar 

30 km de espaço aéreo do indivíduo, porque em nada o afetará 

economicamente, ele próprio jamais auferirá nada com “sua” mesosfera.  

 

Podem ser desapropriados bens móveis (corpóreos e 

incorpóreos), semoventes (havendo um interesse coletivo naquele 

semovente), cadáveres (desde que para fins científicos). 

 

                                            
54

 Ainda haveria a modalidade confiscatória, na qual a propriedade que se cultiva 

psicotrópicos seria desapropriada (art. 243 da CF/88), mas não seria desapropriação, 
porque não há pagamento de indenização. 
55 JUSTEN FILHO, Marçal.  Curso de direito administrativo. 8ª ed. ver. ampl.e atual. 

Belo Horizonte: Fórum, 2012. p.606. 
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Não se é passível de desapropriação os direitos 

personalíssimos como a vida, honra, liberdade, direitos autorais, pessoas, 

órgãos em vida. 

 

Tampouco se podem indenizar os bens públicos que têm a 

qualificação de coisa fora do comércio. Não se exerce a posse sobre eles, 

e, sim, detenção. 

 

O subsolo também deve ser indenizado, se ele não for 

constituído de riquezas minerais; o sendo, ele é pertencente à União (art. 

20, IX, da CF/88). 

 

 

 

6.4 MODO DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE 

 

O Estado ao desapropriar um bem ele o adquire de forma 

originária, significa dizer que a causa que atribui propriedade não se 

vincula a qualquer título anterior. 

 Isto traz três consequências: 

1. Sendo a indenização paga a um terceiro estranho, não se 

invalida a expropriação, a propriedade já se incorpora ao patrimônio do 

Estado, somente se obrigando a um novo procedimento. 

2. O bem passa para o domínio da Administração Pública livre 

de quaisquer gravames reais (hipoteca, etc.) 

3. Os direitos reais de terceiros ficam sub-rogados no valor da 

indenização, conforme art. 31 do Dec.-Lei nº 3.365 de 41. Os direitos 

obrigacionais de terceiros relacionados com o bem só encontram 

satisfação através de ação direta, conforme art. 26 do Dec.Lei nº 

3.365/41. 
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6.5 REQUISITOS 

 

Os requisitos que autorizam a desapropriação são a 

necessidade, utilidade pública, interesse social e função social, sendo os 

dois primeiros termos eventualmente sendo sinônimos. Além do 

pagamento de uma indenização prévia, justa e em dinheiro, ou em títulos 

da dívida agrária, quando for o caso de política urbana, ou reforma rural. 

A necessidade pública está ligada ao caráter urgente e 

inadiável da desapropriação (art.5º, a, b e c do Dec.-Lei nº 3.365 de 41), 

tanto que o expropriante já requer ao Poder Judiciário que seja concedida 

a imissão provisória na posse tão logo seja feito o depósito do valor 

arbitrado pelo juiz ( art.15 do DL nº 3.365/41). 

A utilidade pública está vinculada à infraestrutura e melhoria 

das prestações do serviço público (art. 5º,”d” a “p” do DL nº 3.365/41). 

O interesse social está vinculado à redução ou eliminação das 

desigualdades sociais (art. 2º da Lei nº 4.132 de 1962) quando se 

desapropria para realizar um loteamento popular. 

E a função social que está vinculada para o bem-estar da 

coletividade, quando a propriedade atende às exigências fundamentais de 

ordenação da cidade expressas no plano diretor56, promove-se o 

parcelamento da propriedade, edificação e utilização compulsórias para 

evitar a especulação imobiliária. E no campo, ações de combate ao solo 

improdutivo, poluição ambiental, trabalho escravo são empreendidas. 

 

                                            
56

 O Plano diretor da cidade do Rio de Janeiro vem normatizada pela Lei Complementar 

nº 111, de 1º de fevereiro de 2011 e dispõe sobre a política urbana do município do Rio 
que será formulada e implementada com base nos princípios (art.2º), dentre outros, da 
função social da cidade e da propriedade urbana (art. 2º, II), bem como instituir o Plano 
Diretor que tem por objetivos a definição de bases para o “planejamento urbano e para o 
controle do uso da ocupação do solo e do desenvolvimento urbano de modo a torná-lo 
sustentável e estabelecer os meios  necessários à conservação e de defesa do 
patrimônio coletivo, de acordo com as diretrizes estabelecidas no art. 3º” (art.6º). Nesta 
lei, se diz quando a propriedade cumpre sua função social, ou seja, quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano diretor, 
assegurado o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, 
à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas (art. 7º) e para isso se 
utiliza dos institutos previstos no art. 4º I a VI, do Estatuto da Cidade, concessão de uso 
especial para fins de moradia (MP nº 2.220, de 9/9/2001 e art. 22-A da Lei nº 9.636, de 
15/5/1998) e   regularização fundiária de assentamentos urbanos, conforme disposto na 
lei nº 11.977, de 7/7/2009. 



54 
 

 

6.6  COMPETÊNCIA, SUJEITO ATIVO 

 

A competência para desapropriar se divide em três: legislativa, 

declaratória e executória. 

 

A legislativa se refere a quem pode criar normas sobre a 

matéria de desapropriação.  Segundo o art. 22, II da CF/88 , ela é de 

competência privativa da União legislar sobre desapropriação. 

 

A declaratória se refere a quem vai impor essa intervenção. As 

entidades federativas (União, Estados, Municípios e Distrito Federal) 

podem declarar um bem de utilidade pública, (bem como 

excepcionalmente a ANEEL e o DNTI)57, por meio de decreto 

expropriatório quando promovido pelo Executivo ou lei de efeitos 

concretos para o Legislativo (porque não existe o caráter abstrato)58.  

 

A executória se refere basicamente à promoção dos atos de 

desapropriação, ou seja, pagar a indenização e entrar no bem. Todos os 

que declaram podem executar, mas o inverso nem sempre o é. Assim as 

autarquias, estabelecimentos de caráter público em geral ou que exerçam 

funções delegadas do Poder Público e as concessionárias de serviço, 

quando autorizadas por lei ou contrato também executam a 

desapropriação. 

 

Sendo a execução de desapropriação com fins de reforma 

agrária exclusiva da União (art. 184 da CF/88), mas sendo a propriedade 

rural desapropriada para fins de utilidade pública ou utilidade social é 

                                            
57

 Conforme art. 3º da Lei nº 9.648 de 98 que altera o art. 10 da Lei nº 9.074 de 95, a 
Agência Nacional de Energia Elétrica: “declarar de utilidade pública, para fins de 
desapropriação ou instituição de servidão administrativa, as áreas necessárias à 
implantação de instalações de concessionários, permissionários e autorizados de 
energia elétrica.” E o Departamento Nacional de Infraestrutura também pode expedir tal 
ato declaratório, conforme a Lei nº 10.233/2011. 
58

 Não existe um nome específico quando o interesse é do Poder Judiciário, mas de 
qualquer forma é o Executivo quem promove a expropriação. Assim não há 
obstaculização das instalações ou expansões dos serviços prestados pelos outros dois 
poderes respeitando-se a independência dos poderes. 
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legítima sua expropriação pelo Estado ou Município requerente, 

observando-se a finalidade do ato ablatório. 

 

 

 

6.7  SUJEITO PASSIVO 

 

Todas as pessoas de direito privado e as pessoas de direito 

público desde que se atente para a hierarquia federativa. 

 

Afirmar que exista uma hierarquia federativa vai de encontro ao 

art. 19, III da CF/8859, onde se extrai que não há hierarquia entre os entes 

da federação, o que pode ocorrer é uma prevalência de interesses, se 

ocorrer de um interesse local for mais proeminente que o geral, nos casos 

de não utilização de um terreno federal não faz sentido que a localidade 

não se utilize do espaço é o que ensina o professor Marcos César 

Gonçalves em exposição no Programa Saber Direito da TV Justiça, que 

coaduna com o pensamento límpido do administrativista Marçal Justen 

Filho.60  

 

Há um procedimento que permite a desapropriação por parte 

de um ente local desapropriar o outro mais abrangente (art. 2º, §3º do 

Dec.-Lei nº 3.365/41) e tivemos um exemplo recente desse “embate 

federativo” (em 02/07/2013) que após reunião com o comando do 

Exército, parlamentares e moradores de Magalhães Bastos,houve o 

anúncio do prefeito Eduardo Paes, que não seria desapropriar 80 casas e 

remover cerca de 300 pessoas, quando aquele concordou em ceder uma 

parte do terreno para a construção do BRT Transolímpico, conforme 

noticiou o portal eletrônico do Jornal O Globo. 

 

 

                                            
59

 Art. 19: É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) III- 
criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.  
60

 JUSTEN FILHO, Marçal.  Curso de direito administrativo.  p. 606 
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6.8 FASES DA DESAPROPRIAÇÃO 

 

A desapropriação é composta por duas grandes etapas, a 

saber: i) fase declaratória – manifestação de vontade da Administração 

Pública de desapropriar um determinado bem por razões de necessidade, 

utilidade pública ou interesse social através de uma declaração, e ii) fase 

executória – correspondendo às providências concretas de efetivar a 

manifestação da vontade da Administração Pública, sendo administrativa 

(ou amigável) quando não há  oposição do proprietário ou judicial, quando 

há oposição. Neste caso, a manifestação judicial poderá ser: a) 

homologatória – onde há o aceite por parte do proprietário da oferta feita 

pelo expropriante e o juiz homologa o acordo, ou b) contenciosa, quando 

há questionamento da indenização, que será fixada por arbitramento. O 

juiz lança mão de um perito judicial que procede à avaliação do bem (art. 

14 do Dec.Lei nº3.365/41). 

 

6.9 EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 

 

Alguns efeitos sobre a propriedade do particular são 

observados, tendo em vista que a simples declaração não tem o condão 

de “transferir” a propriedade para o Estado, mas há a ocorrência do 

período suspeito, como nos ensina professor Cláudio Brandão, onde entre 

a definitiva troca de titular da propriedade, o particular não exerce 

plenamente suas faculdades (usar, gozar e dispor), nem a Administração 

pode usá-la livremente sem que haja fixação e pagamento da 

indenização.  

Os efeitos são: i) publicizar a vontade de desapropriação pela 

Administração Pública; ii) fixar o estado do bem, isto é, de suas 

condições, melhoramento, benfeitorias existentes (todas neste momento 

indenizáveis)61 ; iii) direito de penetração no bem  (art. 7º do Dec.Lei 

                                            
61

 Após a declaração de utilidade pública, as benfeitorias necessárias sempre serão 
indenizáveis, as voluptuárias, nunca indenizáveis e as úteis, desde que autorizadas pelo 
poder expropriante (art. 26, §1º do Dec.Lei nº 3.365/41) É o que confirma a súmula 23 do 
Supremo Tribunal Federal: Verificados os pressupostos legais para o licenciamento da 
obra, não o impede a declaração de utilidade pública para desapropriação do imóvel, 
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nº3.365/41) e iv) dar início ao prazo de caducidade, ou seja, a 

Administração tem prazos para ingressar com uma ação, com o intuito de 

não deixar num estado de “limitações” ( construir , por exemplo na sua 

edificação)  e de incertezas por um tempo indeterminado. 

 

6.10  IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE 

 

Em linhas gerais, a imissão consiste na entrada do 

expropriante no imóvel sem concluir o processo de desapropriação, 

mediante deferimento do juiz que determina o depósito judicial de um 

valor arbitrado, no prazo máximo de 120 dias, quando alegada urgência 

(art.15, §2º do Dec.-Lei nº3.365/41). 

 

 

6.11 INDENIZAÇÃO (E SUA LÓGICA E PROCEDIMENTALIDADE NO MUNICÍPIO 

DO RIO DE JANEIRO ) 

 

A desapropriação está sujeita ao princípio da eficácia 

administrativa, assim os recursos estatais devem ser dirigidos de modo 

necessário e útil, e ao princípio da autorização orçamentária62 em 

observância também da Lei de Responsabilidade Fiscal ( art. 16,§4º, da 

LC nº 101 de 2000), que impõe restrições ao governante de deixar dívidas 

para o sucessor. 

 

Os elementos considerados para fixação da indenização estão 

elencados no art. 27 do Dec. Lei nº 3.365/4163 não sendo possível 

mensurar o valor de afeição que o expropriado tem por aquele bem. São 

considerados também os lucros cessantes, danos emergentes, juros 

                                                             
mas o valor da obra não se incluirá na indenização, quando a desapropriação for 
efetivada. 
62

 Conforme o art. 167, I e II da CF/88: São vedados: I- o início de programas ou projetos 
não incluídos na lei orçamentária anual; II – a realização de despesas ou a assunção de 
obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais.   
63

 Estimação dos bens para efeito fiscal, preço de aquisição e interesse que o 
proprietário aufere dos bens expropriados, a situação do bem, seu estado de 
conversação e segurança, o valor venal dos bens da mesma espécie nos últimos cinco 
anos e a valorização ou depreciação da área remanescente pertencente ao expropriado.  
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compensatórios (relativos à compensação da perda da propriedade), juros 

moratórios (demora no pagamento)64, honorários advocatícios, custas e 

despesas processuais, atualização monetária e despesas referentes ao 

desmonte de instalações (pagamento de caminhão de mudança, por 

exemplo). Não se esquecendo dos fundos de comércio, bem incorpóreo 

que deve ser indenizado. 

  

Para o município do Rio de Janeiro três fatores são levados em 

conta num processo de desapropriação: o custo, agilidade (tempo) e a 

justiça social65. Quanto menor o dispêndio de recursos e menor embate, 

mais fácil a execução dos projetos públicos e menos transtorno social 

verificado. Verificando-se a abstenção de quitação de tributos (IPTU) nas 

desapropriações parciais , quando os débitos vinculados ao imóvel 

continuassem resguardados no remanescente, favorecendo os acordos.66   

 

Tendo em vista que o pagamento das indenizações para 

desapropriações nos casos em tela devem ser prévios, como fica a 

questão indenizatória de muitas famílias, que por uma realidade 

econômica são possuidoras dos imóveis, mas que por uma questão 

cartorária, que se perpetua nas compras e vendas sucessivas, não detém 

o título de propriedade para fazer jus à indenização do Município? 

 

Observando esse impasse técnico, legal, foi celebrado em 26 

de setembro de 2012 um Termo de Ajustamento de Conduta entre o 

Município do Rio de Janeiro (MRJ),o Ministério Público Estadual e a 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro  que trata do 

reconhecimento do direito de indenização dos possuidores de imóveis 

localizados no MRJ, que comprovem posse ad usucapionem , em razão 

                                            
64

 A súmula 102 do Superior Tribunal de Justiça permite cumulação dos juros moratórios 
e compensatórios, já que são de natureza distintas: A incidência dos juros moratórios 
sobre os compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado 
em lei. 
65

 Promoção PG/PPD/PMFR nº13/00. 
66

 Extraído do estudo da Superintendência de Patrimônio apresentado no processo 
nº06/001.218/211 (fls. 213). 
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da perda de sua posse por desapropriações realizadas pela 

municipalidade para a implantação do Projeto Transcarioca. 

 

6.12 RETROCESSÃO E TREDESTINAÇÃO (LÍCITA E ILÍCITA) 

 

A desapropriação deve ser realizada com uma finalidade 

pública específica, determinando qual é o fim a ser perquirido. Não se 

admite desvio de finalidade. Mas observamos exceções, como em tudo 

na vida e no Direito. 

 

Há casos em que a Administração Pública desapropria com o 

intuito de construir uma creche, mas acaba construindo um hospital no 

terreno desapropriado, houve uma tredestinação (desvio de finalidade), 

no caso em tela, lícita. Mas se houvesse sido construído um 

estacionamento para um estabelecimento particular, haveria a 

tredestinação ilícita. 

 

O Decreto-Lei nº 3.365/41 e a doutrina entendem que o bem 

expropriado uma vez incorporado à Fazenda Pública, não pode ser objeto 

de reivindicação (art. 35). Posicionamento, que entende o professor 

Marcos Gonçalves, equivocado nos casos em que não se dá uma 

finalidade para um bem, que certas vezes fica ocioso, e aí cabe a 

retrocessão (direito real do ex-proprietário de reaver o bem expropriado, 

mas não posto a finalidade pública)67  e o direito de preferência ao antigo 

proprietário somente. 

 

 

 

 

 

 

                                            
67

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo.  29ª edição 
revista e atualizada até a EC 68, de 21.12.2011. p.908. 
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7 CONCLUSÕES 

 

A escolha do tema foi motivada sem dúvida pela transformação 

que o Rio de Janeiro vive na sua rotina, vias expressas sendo 

construídas, casas sendo desfeitas total ou parcialmente, remodelação e 

revitalização  do centro da cidade  e, consequentemente, histórias de vida 

sendo deslocadas para outros pontos da cidade. Vivemos numa nova era 

Pereira Passos com o atual prefeito Eduardo Paes? Só a história nos dirá 

se sim ou não e em que extensão...  

O instituto da desapropriação passou de forma analítica por três 

fases basicamente: i) fase da regalia, onde a indenização era concedida 

de forma desregrada e desobrigada, ii) fase do direito regulamentório, 

consagrado nos códigos civis, em especial nos países da Europa 

continental e, por fim, iii) fase do direito constitucional, tendo previsão nas 

cartas constitucionais. 

Ao contrário do que se acredita é garantidor do direito de 

propriedade, na medida em que o ato ablatório deve ter bases legais 

fundadas nos princípios da legalidade, utilidade pública e da indenização 

justa e prévia, porque como vimos, quando a propriedade não cumpre sua 

função social o pagamento é feito com títulos da dívida pública. 

A desapropriação elimina de forma drástica a propriedade, ao 

contrário de outras formas de restrição ou direcionamento da propriedade, 

como o tombamento, servidão, edificação e parcelamento compulsórios, 

estes dois últimos como instrumentos de efetivar a ocupação racional do 

espaço urbano previstos no Estatuto da Cidade e que antecedem a 

desapropriação para cumprimento da função social da propriedade. 

Por todo o exposto, neste trabalho tentou-se lançar luzes tímidas 

ao instituto prático da desapropriação. Com a exposição dos fundamentos 

que justificam sua aplicação e o controle pelo Poder Judiciário que num 

Estado Democrático de Direito tudo é crível de apreciação, mas que a 

conveniência e oportunidade que o administrador público eleito pelo povo 
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é que determina os rumos da cidade orientados pelo Plano Diretor e este 

é o limite de interferência judicial, permeando-se com a realidade carioca 

que se transforma paulatinamente na Cidade Olímpica. 

Sem sombra de dúvida a desapropriação afeta sobremaneira a 

vida do particular ao buscar o desenvolvimento coletivo, mas que à 

medida que a experiência participativa e resultado da união de esforços 

da sociedade civil organizada, com as entidades comerciais e o poder 

público, as intervenções urbanas serão menos penosas e otimizadas do 

ponto de vista social e econômico. 
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9  ANEXOS 
 

Termo de Ajuste de Conduta 
 

“Considerando a realização de grandes eventos esportivos na Cidade do 
Rio de Janeiro (Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas) 
e as suas conseqüências na realização de grandes obras na Cidade; 
 
Considerando que a Constituição Federal prevê como direito 
fundamental, dentre outros, o direito à moradia e considerando 
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, que também 
asseguram o direito à moradia; 
 
Considerando os diversos compromissos internacionais assumidos pelo 
Município do Rio de Janeiro por conta dos grandes eventos esportivos, 
que exigem a realização de inúmeras intervenções urbanísticas na 
Cidade, em especial os Projetos Transcarioca e Transoeste, com vistas a 
viabilizar as obras de sua adaptação, criando logradouros públicos, com 
reflexos no direito à moradia; 
 
Considerando as funções constitucionais do Ministério Público e da 
defensoria Pública na defesa dos direitos fundamentais transindividuais, 
dentre os quais os relacionados à moradia; 
 
Considerando que os fatos acima descritos ensejam a propositura de 
centenas de ações individuais e também de ações coletivas, com o 
retardamento da solução das lides; 
 
Considerando que o Município aceita uma solução administrativa para 
tais questões de modo a evitar sua desnecessária e custosa 
judicialização, solução que se aplicará  a todo e qualquer projeto de 
intervenção urbanística que implique em criação ou alteração de 
logradouro público no âmbito dos projetos Transcarioca e Transoeste, 

 
o MINISTÈRIO PÙBLICO, por sua 7ª Promotoria de Justiça de Tutela 
Coletiva da Cidadania – Núcleo da Capital -, e pelo Grupo de Mediação e 
Resolução de Conflitos – GMRC, e a DEFENSORIA PÙBLICA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pelo Núcleo de Terras e Habitação, 
respectivamente, TOMAM do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, 
representado pelo PREFEITO EDUARDO PAES e pelo PROCURADOR 
GERAL DO MUNICÍPIO DR. FERNANDO DIONÍSIO, o presente 
compromisso de ajustamento de conduta, com as cláusulas abaixo: 
 
CLÁUSULA 1ª) O Município reconhece o direito de indenização dos 
possuidores de imóveis localizados no Município do Rio de Janeiro que 
comprovem posse ad usucapionem em razão da perda de sua posse por 
desapropriações realizadas pela Municipalidade para implantação dos 
Projetos Transcarioca e Transoeste, espécie de desapropriação de 
utilidade pública. Nesse caso, serão adotadas as seguintes rotins 
administrativas com vistas ao pagamento da justa indenização: 



67 
 

 

 
a) A Procuradoria Geral do Município receberá o 

possuidor do imóvel objeto de desapropriação, para fins de apresentação 
da avaliação e eventual celebração de desalijo amigável, ocasião em que 
lhe apresentará o rol de documentos constante do Anexo 1 do presente 
termo; 

b) Identificado pelo funcionário municipal que o 
interessado não tem a titularidade da propriedade do imóvel devidamente 
registrada, mas alega situação de posse ad usucapionem , não havendo 
proprietário pleiteando a indenização e havendo concordância com a 
oferta municipal indenizatória, será marcada nova reunião, no prazo 
máximo de 15 (quinze ) dias, para apresentação da minuta de acordo 
devidamente assinada pelo possuidor e pelo Defensor Público que o 
assista, juntamente com a documentação que comprove a condição 
alegada; 

c) O possuidor do imóvel, desde que hipossuficiente,    
apresentará a minuta de acordo ao Núcleo de Terras da Defensoria 
Pública (Rua São José, 35 – 13º andar, Centro, nesta), que o orientará à 
apresentação da documentação necessária pra comprovar sua posse ad 
usucapionem . Essa documentação deverá ser examinada e atestada 
como apta para tal fim pela Defensoria Pública, bem como anexada ao 
acordo, devidamente assinado pelo possuidor e pelo defensor Público, 
tudo em prazo que permita o retorno do assistido à Procuradoria Geral do 
Município, no dia da reunião previamente agendada( item acima); 

d) Recebida a minuta de acordo pela Procuradoria 
Geral do Município, no dia previamente agendado, a Procuradoria o 
encaminhará ao Ministério Público (Grupo de Mediação e Resolução de 
Conflitos – GRMC, na Prça Antenor Fagundes, s/n, gabinete 103) para 
ciência e aval no que tange ao reconhecimento da posse ad usucapionem 
. O acordo será devolvido à Procuradoria Geral do Município ( 
Procuradoria de Patrimônio e Desapropriações (PPD) – Travessa do 
Ouvidor nº 4 , 5 º andar, Centro, nesta), devidamente assinado, no prazo 
de 10 (dez dias);  

e) O processo será, então, encaminhado à Secretaria 
Municipal responsável pela desapropriação, para fins de empenho da 
verba indenizatória. Após, seguirá para a Secretaria Municipal de 
Fazenda, que fará o pagamento da indenização ao interessado, 
oportunidade em que solicitará as certidões aos distribuidores para fins d 
lavratura de termo de acordo com o Município, quais sejam: certidão de 
ônus reais do imóvel, certidões do 1º ao 4º e 9º distribuidores relativos ao 
possuidor e do 9º distribuidor relativo ao imóvel, certidão de situação fiscal 
e enfitêutica do imóvel e certidão de quitação fiscal. 
 
Parágrafo Primeiro – A comprovação da posse ad usucapionem se dará 
mediante a apresentação de dois dos documentos referidos nos itens 01 
a 07, além dos documentos referidos nos itens 08 e 09, todos constantes 
do Anexo 1 do presente acordo, ou quaisquer outros documentos que 
convençam todas as partes envolvidas quanto à qualificação da posse 
exigida do interessado. 
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Parágrafo Segundo – Em caso de discordância quanto ao preço  
oferecido pelo Município, o interessado poderá formular contraproposta, 
em até 10 ( dez) dias, com decisão fundamentada do Município. 
 
Parágrafo Terceiro – Se, a partir da análise das certidões indicadas no 
item “e” supra, for constatada pela Secretaria Municipal de fazenda a 
existência de litigiosidade sobre o imóvel, o Município se absterá de 
efetuar o pagamento da indenização ao interessado. Havendo dúvida 
sobre a existência, ou não, de litigiosidade, o Município ajuizará a ação de 
desapropriação. 
 
Cláusula 2ª) A imissão da posse pelo Município se dará em 10 (dez) dias 
após o efetivo pagamento do valor indenizatório ajustado, sob pena de 
execução específica. 
 
Cláusula 3ª) Nos casos em que houver, nos Projetos Transcarioca e 
Transoeste, prévio ajuizamento de ação de usucapião, ação de 
adjudicação compulsória ou ação de inventário, será noticiada ao juízo a 
celebração do acordo e requerido pelo possuidor o levantamento do 
montante depositado judicialmente pelo Município. 
 
Parágrafo primeiro – Nos casos, nos projetos citados, de ação de 
desapropriação por utilidade pública em face de réus não identificados, o 
Município concordará com o levantamento da quantia depositada 
judicialmente na ação de desapropriação, em sendo apresentados os 
documentos exigidos na forma do parágrafo primeiro da cláusula 01, 
desde que reconhecidos pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público 
como aptos a comprovarem a posse ad usucapionem do interessado. 
 
Parágrafo segundo – Em havendo mais de um possuidor o levantamento 
será feito de forma proporcional. 
 
Parágrafo terceiro – Fica acordado pelas partes que o presente termo não 
abrange as hipóteses de ocupação em área pública. 
 
Cláusula 4ª) Não havendo acordo entre possuidor e o Município, este se 
compromete a ajuizar ação de desapropriação do imóvel, abstendo-se de 
efetuar qualquer medida de demolição do imóvel até o deferimento judicial 
de sua imissão provisória na posse. 
 
Cláusula 5ª)  O Município se compromete a garantir o direito à 
informação da população atingida por suas intervenções urbanísticas 
mediante a divulgação do teor do presente termo de ajustamento de 
conduta aos moradores e comerciantes afetados pelas obras. 
 
Cláusula 6ª) Em 90 dias, as partes  avaliarão a possibilidade de 
ampliação deste termo de ajustamento de conduta a outras intervenções 
urbanísticas na Cidade que visem à criação de logradouros públicos. 
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Cláusula 7ª) O descumprimento dos compromissos assumidos no 
presente ajuste importará a execução específica das obrigações nele 
contidas. 
 
 O presente Termo de Ajustamento de Conduta é celebrado nos 
termos do artigo 5ª, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e tem eficácia plena a partir 
de sua assinatura, data em que passam a fluir os prazos e obrigações 
nele referidos. 
 
 E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o 
presente em 5 (cinco) dias vias de igual teor, para só um efeito, na 
presença das testemunhas abaixo nomeadas, obrigando-se a fazê-lo 
firme e valioso por si e seus eventuais sucessores. 

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2012 

 

Município do Rio de Janeiro 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro 

Testemunhas” 


