
 

 

 

 

Atenção, matéria S.H.U.E.M.M.B.T.G.P. Importante ! (SUPER-HIPER-ULTRA-EXTRA-MEGA-MASTER-

BLASTER-THUNDER-GIGA-POWER IMPORTANTE !!!) 

 

Limitações ao Direito de Propriedade 

 

Todas as limitações devem respeitar os ditames constitucionais e sempre dependem de expressa 

previsão legal. Somente em casos excepcionais admite-se a imposição sem lei anterior, como na 

decretação de estado de defesa e estado de sítio. 

Modalidades 

 Limitações Administrativas: - não se destinam a propriedades determinadas, visando atender o 

interesse público por meio de uma obrigação de não fazer. Com um exemplo fica mais fácil entender: 

limitações de altura de edifícios ou a metragem mínima de recuo para construção de imóveis; - a 

limitação não acarreta o direito de indenizar, salvo se indevida ou ilegal. 

 Servidão Administrativa: - pensar ao contrário da Limitação Administrativa. Para possibilitar a 

realização de obras ou serviços públicos a Administração Pública pode impor o ônus da servidão 

administrativa; (lembrar daquelas torres de energia que ficam dentro da propriedade); - a servidão não 

transfere a propriedade nem a posse do imóvel, mas limita seu direito de usar e fruir do bem; - É 

instituída por ato administrativo de conteúdo declaratório editado pelo P. público. 

 Requisição Administrativa: Periiiiiiiiiiiiiigooooooooooooooo !!! Tem que lembrar de perigo público. A 
R.A é a coativa utilização de bens particulares para evitar perigo público. Pode ser Requisição CIVIL, 
para evitar danos à coletividade, ou MILITAR, manutenção da segurança nacional. Perigo público pode 
ser retratado como incêndio, inundação, epidemia. 

 Tombamento: pode ser de bens móveis ou imóveis !!! O Poder Público declara o valor histórico, 
cultural artístico, ... O tombamento acarreta a imodificabilidade do bem, que PODE, ser acompanhada 
de inalienabilidade.  

O tombamento pode ser: 
- de ofício: incidente sobre bens públicos  
- voluntário: incidente sobre bens particulares, e com a anuência de seus proprietários  
- compulsório: sobre bens particulares, coativamente. 
 
O tombamento pode impor ao Estado a obrigação de indenizar, caso haja imputação de obrigação de 
fazer para conservação do bem. 

 Ocupação Temporária: é o aproveitamento de propriedade particular para realização de obras ou 
serviços, ou ainda por interesse público. A ocupação pode se dar ainda, em imóveis necessários para a 
pesquisa e lavra petróleo e minérios nucleares.  
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 Desapropiação: A desapropriação pode incidir sobre: subsolo; a posse, desde que legítima e de valor 
econômico; as ações, quotas e direitos de qualquer sociedade; bens públicos, desde que o ente 
expropriante seja hierarquicamente superior ao ente estatal proprietário do bem expropriado; bens das 
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, mesmo sem lei que 
autorize, bastando a autorização do Ente que as instituiu ou delegou serviços, ou ainda por anuência do 
Presidente quando o ente da Administração Pública Indireta funcione sob a égide do Governo Federal; 
as áreas com jazidas de petróleo ou minério nuclear podem ser desapropriadas pelos Estados ou 
Municípios desde que autorizados pela União, mas pertencendo a esta o direito de explorar essas 
riquezas. 

 

A Desapropriação possui 2 fases: 

1) Fase Declaratória: indica-se qual o bem, qual a necessidade, utilidade pública e ou 
interesse social; 

2) Fase Executória: determina o valor da indenização (QUE COMO VEREMOS DEVE SER 
JUSTA E PRÉVIA), e a consolidação da transferência do domínio para o Poder Público. 

Para fins de Reforma Agrária, a União (EXCLUSIVAMENTE) poderá desapropriar bens imóveis em 
áreas rurais que não cumpram sua função social. O fundamento dessa desapropriação é o interesse 
social. Indenização é em títulos da dívida agrária, mas as benfeitorias úteis e as necessárias serão 
pagas em dinheiro. 

Atenção: Desapropriação com efeito Confiscatório  propriedades em que haja cultivo ilegal de plantas 
psicotrópicas. O proprietário não será indenizado. A propriedade será destinada ao assentamento de 
colonos para o cultivo de alimentos e medicamentos. Leiam o art. 243, da CF, ele é SHUEMMBTGP 
Importante ! 

 

Requisitos Constitucionais da Desapropriação: 

1 – Necessidade (inesperada, emergencial) ou utilidade pública (que é conveniente ao Poder Público); 
2 – Interesse Social: conveniência social da desapropriação; 
3 – Justa e Prévia indenização 
 
 

A indenização é justa porque satisfaz o valor do imóvel na data da desapropriação e do pagamento. E 
prévia, porque deve ocorrer antes da imissão na posse.  

Serão relevados para o cômputo da indenização justa: a renda que o imóvel era capaz de produzir, os 
danos emergentes, os lucros cessantes. Também comporão esse cálculo, o valor correspondente às 
custas processuais, os honorários advocatícios, o perito, os juros compensatórios (compensa a perda 
da renda sofrida pelo proprietário) e os juros moratórios (atraso no pagamento da indenização fixada na 
decisão final de mérito). 

 

Para finalizar note alguns pontos importantes. 

Retrocessão  é a obrigação do expropriante de ofertar o bem ao expropriado, quando receber 
destinação diversa da pretendida ou indicada no ato expropriatório. O expropriado tem direito a perdas 
e danos se o bem não lhe for ofertado, quando receber destinação diversa.  

Tresdestinação  é fundamental que o bem não atenda a nenhuma necessidade ou utilidade pública 
ou interesse social para configurar a Tresdestinação. 



Anulação  como ato administrativo que é, o expropriatório pode ser revogado pela Administração e 
anulado tanto pela Administração como pelo Judiciário.  

 


