
 
 
 

DESAPROPRIAÇÃO 
 
- Segundo a doutrina o poder expropriante é uma competência que o Estado 
detém em função do “domínio eminente” (dominus eminens) que exerce sobre 
todos os bens localizados em seu território. (é uma espécie de propriedade 
indireta que o Estado teria sobre todos os bens; o particular seria o proprietário 
direto e o Estado indireto) 
 
- Art. 5º, XXIV; Art. 22, inciso II, Art. 182 §4º, III (para política urbana só o Poder 
Municipal pode desapropriar); Art 184 (o valor do título da dívida agrária é o da 
nua propriedade, visto que no §1º, vê-se o pagamento das benfeitorias, em 
dinheiro), Art. 185 (trata das imunidades expropriantes); Art. 186 (os requisitos 
são cumulativos, deve-se atender aos 4) 
 

ATENÇÃO: a pequena e média propriedade podem SIM, ser 
desapropriada para reforma agrária, mas desde que o proprietário 
tenha outra.  

 
 Espécies de Desapropriação: 
 
A CF fala em 3 motivos para desapropriação: 
 
-  necessidade pública: hipóteses de emergência 
- utilidade pública: hipóteses em que não há uma urgência, mas há 
conveniência (ampliação de prédio de repartição; duplicação de estrada) 
- interesse social: toda forma de desapropriação por interesse social é 
sancionatória. É uma punição. 
 
          A desapropriação por interesse social é uma pena imposta a quem 
descumpre a função social da propriedade. Nela a desapropriação não 
indeniza em dinheiro, mas em títulos da dívida. 
 
         As desapropriações por interesse social são a de reforma agrária e a de 
política urbana. 
 
1. Desapropriação para reforma agrária: recai sobre imóveis rurais* que 
descumpram a função social. A competência é exclusiva da União e a 
indenização é em títulos da dívida agrária. 
 
*Atenção: para o Direito Administrativo a diferença entre imóvel urbano e rural está na 
destinação. (não confundir com o critério da localização, usado pelo direito tributário) Não 
posso utilizar o tributo que o imóvel paga para defini-lo. 
 

 
O imóvel rural cumpre sua função social quando atende a 4 requisitos 
(simultâneos): 
a) adequado aproveitamento 
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b) cumprimento da legislação ambiental 
c) uso que favoreça o bem estar de proprietários e trabalhadores  
d) cumprimento da legislação trabalhista. 
 
 
2. Desapropriação para política urbana: 
 
A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
do plano diretor. 
Para que a desapropriação urbanística seja realizada devem ser adotadas 3 
providências anteriores sem sucesso: 
 
1ª – exigência de promoção do adequado aproveitamento. 
2ª – parcelamento ou edificação compulsória 
3ª – IPTU Progressivo no tempo durante 5 anos com alíquota máxima de 15%. 
 
- Fracassadas as três providências a desapropriação se torna possível. 
 
ATENÇÃO: se o Município não tiver plano diretor essa desapropriação é 
impossível (porque se não tem plano diretor não tem como saber se o imóvel 
cumpre sua função social) 
 
- O Art. 25 do Estatuto prevê o direito de preempção (preferência) do Município 
na aquisição de imóveis urbanos. Semelhante preferência existe também na 
compra de imóveis tombados, para as três esferas federativas. 
 
- Solo criado = Outorga Onerosa do Direito de Construir (art. 28 do Estatuto da 
Cidade)  pelo qual o Município vende ao proprietário o direito de edificar 
acima dos limites legais. O dinheiro captado com o solo criado deve ser 
aplicado na mesma região, o problema é que as áreas que vendem o solo 
criado já são bastante desenvolvidas, não tendo uma evidente necessidade 
desse dinheiro. 
 
3. Desapropriação por zona: art. 4º do DL 3365.  É a desapropriação de uma 
área maior do que a necessária para a obra a fim de absorver a futura 
valorização causada na vizinhança. 
 
4. Desapropriação Indireta: é o esbulho possessório praticado pelo Estado 
quando invade área privada sem qualquer indenização. Ao proprietário só resta 
propor ação ordinária de indenização por desapropriação indireta. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Peças pertinentes à desapropriação 
Ação de desapropriação (só é proposta quando o particular não aceita 
administrativamente o valor ofertado) 
É proposta pelo Estado (Autor) contra o proprietário. Sendo a União a autora 
o endereçamento é para o juiz federal. Se proposta pelo DF, Estado ou 
Município, o endereçamento é para o juiz de direito. 
 



 
- Quanto ao juros incidente sobre o valor da indenização expropriatória, a 
doutrina afirma que eles serão de dois tipos: 
 
a) juros compensatórios: são devidos somente na hipótese de perda 
antecipada da posse, contados da data da imissão provisória 
b) juros moratórios: devidos pelo atraso no pagamento da indenização, 
contados do trânsito em julgado do acórdão da desapropriação. 
 
Obs: os dois tipos de juros não se confundem com a correção monetária, que 
atualiza o valor devido com o índice inflacionário do período. 
 


