
DIREITO ADMINISTRATIVO – 2° BIMESTRE 

Prof. André 

Poder: embora pareça ser uma faculdade, na realidade é um poder-dever, reconhecido ao poder publico para que 

ele exerça em beneficio a coletividade. 

Poder vinculado: não é um poder autônomo. Dá ideia de restrição, pois quando dizemos que determinada 

atribuição da Administração é vinculada, quer dizer que está sujeita a lei em praticamente todos os aspectos. Deixa 

pouca margem de atuação, pois não pode agir fora do que é determinado, fora dos requisitos mínimos que a lei 

exige. 

Poder discricionário: essa sim tem ideia de prerrogativa, uma vez que a lei, ao atribuir determinada competência, 

deixa alguns aspectos do ato para serem apreciados pela Administração diante do caso concreto, uma liberdade a 

ser exercida nos limites fixados na lei. 

A pessoa pode agir de diversas formas, tendo os critérios de conveniência e oportunidade. 

Poder regulamentar/ normativo: atos com efeitos gerais e abstratos. 

Podem ser originários (emanados de um órgão estatal em virtude de competência própria, outorgada imediata e 

diretamente pela constituição para edição de regras instituidoras de direito novo) e derivados (explicitação ou 

especificação de um conteúdo normativo preexistente, visando sua execução no plano da práxis).  

Expressa a função normativa do Poder executivo, seja ela da União, Estados ou Municípios (Adm pública direta). 

Espécies: decreto, resoluções, portarias, deliberações, instruções, regimentos internos. 

Não podem contrariar a lei, criar leis, impor obrigações, proibições, penalidade que nela não esteja previsto, sob 

pena de ofensa ao principio da legalidade. 

Tem uma lei e vai chama o poder regulamentar que vai colocar um decreto, portaria, regulamento regulamentando 

a lei. Ex: trajes internos em um escritório. 

Regulamente especial que foge dessa regra: no caso de CF é chamado de regulamento autônomo (competência do 

chefe do executivo). 

Quem exerce o poder regulamentar é o executivo na função típica e os demais (judiciário regulamente o horário de 

funcionamento do fórum de SBC) na função atípica. 

Quanto a omissão do poder executivo em editar regulamentos, a CF trouxe remédio: mandado de injunção (falta 

de norma regulamentadora, tornando inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais) e ação de 

inconstitucionalidade por omissão (omissão de medida necessária para tornar efetiva norma constitucional. 

Poder disciplinar: cabe à Administração para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e 

demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. 

Um poder discricionário, onde a Adm não tem liberdade de punir ou não punir, pois tendo conhecimento de falta 

praticada pelo servidor, tem necessariamente que instaurar o procedimento adequado para sua apuração e, se for 

o caso, aplicar pena cabível. 

* sempre no exercício dos atos da atividade pública, tem a possibilidade de ser revisto judicialmente. 

Poder decorrente da hierarquia: a organização administrativa é baseada em dois pressupostos fundamentais – a 

distribuição de competências e a hierarquia. Há essa distribuições dos órgãos administrativos, cargos, funções para 



ter um harmonia e unidade de direção, uma relação de coordenação e subordinação (por critério de hierarquia 

entre os entes da adm). 

É um exercício dentro da administra pública! Não tem haver com o poder de polícia (fora da adm pública). 

Caracteristicas: editar atos normativos, dar ordens, controlar, anular, revogar, aplicar sanções, avocar, delegar. 

Não se pode dizer que a organização hierárquica corresponda a atribuição exclusiva do poder executivo. Quando 

não implique aumento de despesas, é da competência do Presidente da República, quando acarrete aumento de 

despesas é matéria de lei de iniciativa do Presidente da República. 

Recurso hierárquico próprio (superior imediato) – o mais comum é quando temos uma decisão de uma agencia 

reguladora que tem autonomia gerencial, econômica... e temos uma decisão final dessa agencia e recorre ao 

Ministério correto. 

Recuso hierárquico impróprio (supervisão ministerial) 

Poder de policia: Quando se analise o regime jurídico-adm a que se submete à Administração pública, conclui-se 

que dois aspectos fundamentais são prerrogativas (concedidas para oferecer-lhe meios para assegurar o exercício 

de suas atividades) e sujeições (limites à atuação adm em beneficio dos direitos dos cidadãos). 

O poder de policia coloca em confronto dois aspectos: de um lado o cidadão que quer exercer plenamente os seus 

direitos e do outro a Administração tem por incumbência condicionar o exercício daqueles direitos ao bem-estar 

coletivo. 

Esse poder tem como fundamento o princípio da predominância do interesse publico sobre o particular, que da à 

Administração posição de supremacia sobre os administrados, ou seja, atividade do Estado consistente em limitar 

o exercício dos direitos individuais em beneficio do interesse publico. 

Tempos que entender duas coisas: Serviço público e Fomento, esses dois ampliam a atividade estatal. 

O poder de policial a gente contrapõe a essa lógica – é um conceito de restrição do poder estatal. O que vige é a 

livre iniciativa, repercute então na ideia de interesse publico a única forma que justifica a intervenção na esfera 

privada. Principalmente limita a liberdade e a propriedade, que são os dois mais sagrados na CF. 

Policia é diferente do poder de policia. 

O poder de policia é relacionado à vigilância sanitária, calçadas, controle ambiental, ou seja, vai trazer uma 

restrição a liberdades e direitos. 

 

Poder de policia amplo: limitações administrativas + limitações legais (menos usado pela doutrina). 

Poder de policia em sentido estrito (prof. Prefere): são só as limitações administrativas. São as ações fiscalizadora 

(quando parado pela policia querendo fazer alguma inspeção), repressiva, preventiva e condicionada (não muito 

utilizada, como a proibição de sacolas plásticas, esta te condicionando ao menor usa de sacolas). 

Conceito legal de poder de policia: art. 78 do CTN. Tributo é o poder de policia.  

“ Considera-se poder de policia atividade da administração publica que, limitando ou disciplinando direito, interesse 

ou liberdade(diferente de desapropriação – limitação total de bem e de restrição sobre bens privado – limitação 

parcial do bem), regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à 

segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividade 

econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à 

propriedade e aos direitos individuais ou coletivos” 



Esse poder reparte-se entre Legislativo e Executivo. 

Segundo o principio da legalidade impede que a Administração imponha obrigações ou proibições senão em 

virtude de lei. As limitações que são dadas aos direitos individuais, estão previstas em lei. 

Poder Legislativo -> Atos normativos. Cria por lei as limitações administrativas. 

Poder Executivo -> Atos administrativos. Regulamenta as leis e controla a sua aplicação, preventivamente (ordens, 

notificações, licenças ou autorizações) ou repressivamente (imposição de medidas coercitivas). 

Caracteristicas: 

- somente exercido pelo adm publica (particulares não exercem poder de policia. Ex – estou em uma rodovia e o 

cara passa a 200 por hora não posso falar pra pararem o cara. 

- indelegável. Mas pode credenciar em condições especificas como alguma atividade de apoio que são os radares 

(geralmente uma empresa privada), uma atividade de apoio que mostram que determinados indivíduos estavam 

fora da lei, mas quem age é a adm publica, ou realizar um credenciamento. 

- incidência em particulares (limitação à particulares). Se tem particular nas atividades publica é um poder de 

sanção contratual, que se trata de sanção a concessionárias. 

-regular um dever de agir ou de se abster. Fazer ou não fazer. Em regra são os deveres negativos como não 

ultrapassar um semáforo vermelho. Pode ocorrer também em deveres positivos, como fazer algo para atender um 

determinado interesse que vai beneficiar um determinado grupo de pessoas. 

- executada por atos gerais e abstratos ou individuais e concretos. Como a multa de transito que é o mais ambitual 

ser individual e concreto, mas também temos a parte geral e abstrato 

-medida em prol do interesse publico. 

- caráter liberatório. Em geral o poder de policia libera o particular em determinado caso ou pode restringir 

também. Ex: no rodízio, esta restringindo a você andar naquele dia. 

- não enseja a indenização. O mais importante o prof. Disse. 

É vinculado ou discricionário? É regra é que seja discricionário, só que há casos que ele é vinculado, até porque 

acaba esbarrando de qualquer jeito em algumas limitações impostas pela lei em razão da competência, forma, fins 

e motivos ou objeto.  

Ex: poder de policia quando falamos em multa ele é vinculado, em lei você tem o dever. Agora quando falamos em 

limitação do uso da propriedade é discricionário, no caso da calçada por ex, se a adm publica deve ou não agir 

naquele caso, resolver não se envolver nessa situação. Ex: licença para reforma do imóvel, se você mostrar que esta 

caindo o imóvel, não tem poder discricionário aqui. 

Limites: principal problema, até que ponto de justifica. Necessidade (se a medida é necessária, manter todos com a 

altura da calçada daquele tamanho); eficácia do ato (medida deve ser adequada para impedir o dano ao interesse 

público); proporcional (se os meios e o fim estão adequados, se definir que a calçada é plano é para que as pessoa 

andem normalmente nessas calçadas. Deve haver uma relação necessária entre a limitação do interesse individual 

e o prejuízo a ser evitado). 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

O Estado possui três funções: a administrativa, a jurisdicional e a legislativa. 

Dano resultante de comportamentos do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, a responsabilidade é do Estado 

(pessoa jurídica, tem personalidade jurídica, titular de direitos e obrigações) e não da Administração Pública (não 

tem personalidade jurídica). 

A capacidade é do Estado e das pessoas jurídicas públicas ou privadas que o representam, e a responsabilidade 

sempre é civil, de ordem pecuniária. 



Ao contrário do direito privado que a responsabilidade surge pela pratica de atos ilícitos, no direito administrativo 

ela pode decorrer de atos ou comportamentos que, embora lícitos, causem a pessoas determinadas ônus maior do 

que o imposto aos demais membros da coletividade. 

Teoria da imputação coletiva: uma evolução da teoria do mandato. O agente público age em nome do Estado, 

como se tivesse uma procuração, só que ela não justificava a parte dos atos ilícitos. Como vou responsabilizar a 

empresa porque o ônibus estava em más condições? Ai veio essa teoria da imputação para preencher, onde as 

condutas do agente são impostos ao Estado. Para a pessoa não cai a responsabilidade. 

O elemento principal é a função administrativa. Se de repente a pessoa não esta trabalhando, ou o policial que faz 

bico de vez em quando particular, se ele disparar a arma que faz parte da sua farda quando atua, o Estado não será 

responsabilizado. Estamos falando por enquanto em danos materiais. 

Extracontratual -> ônibus com o pneu careca. Isso depois ele vai falar. Relações dentro do estado que tem 

contrato, como são feitas as licitações. São relações que não há um contrato que rege, a pessoa é assaltada no 

metro, não tem um contrato entre a pessoa e o bandido. 

Conceito: “ a responsabilidade extracontratual do Estado corresponde à obrigação de reparar danos causados a 

terceiros em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, 

imputáveis aos agente públicos”. 

Evolução 

*1) Teoria da irresponsabilidade: antes vigorava que o Estado era irresponsabilizado, irresponsabilidade estatal. 

Estado era incapaz porque ele é constituição jurídica da lei, o rei personifica o Estado. ‘’ The king can do no wrong’’. 

O Rei era absoluto, na época do Absolutismo. Origem do poder era divina. Assim, qualquer responsabilidade 

atribuída ao Estado significaria colocá-lo no mesmo nível que o súdito, em desrespeito a sua soberania. 

2) Teoria da responsabilidade subjetiva: chegaram a conclusão que o estado precisava, em algumas hipóteses, ter 

culpa sim. 

Ato -> dano -> nexo causal.  

Ex: uma cagoneta de fumo mata alguém e a pessoa morre. Agora houve uma chuva e matou o boi, ou seja, o ato foi 

a chuva, não tendo ato da administração publica.  

É preciso, então, que o Estado tenha a intenção (dolo) ou mesmo não tendo a intenção, ser um ato dele (culpa). 

*3) Teoria da Culpa administrativa: avaliamos a falta de serviço. Falha ou falta do serviço. 

Ato -> dano -> nexo causal = falha ou falta do serviço. O funcionário não é identificável e se considera que o serviço 

funcionou mal, já que o agente público é apenas um instrumento dela. 

*4) Teoria da responsabilidade objetiva = Teoria do risco integral: achar um meio para provar que teve falha no 

serviço. 

Não admite as causas excludentes da responsabilidade do Estado.  

O Estado tem uma atividade de risco, ou seja, mais ou menos como a empresa que assume o risco da atividade. 

Excluiu a culpa e o dolo. ‘’segurador universal’’ e assim qualquer conduta vai ser responsabilizado, como por ex ser 

assaltado culpa do Estado que não ofereceu segurança. 

Ato -> dano -> nexo = sem nada mais, sem ver intenção, se prestou ou não o serviço. 

Ex: temos o acidente de trabalho no setor publico, atentados terroristas. 

5) Teoria da responsabilidade Objetiva com base na teoria do risco administrativo: diferente do risco integral. 

Não entra atividade econômica, pois é outra lógico e de direito civil, portanto, outro tipo de responsabilidade. 



Esse teoria não entra -> funcionário de fato (fingiu que é delegado e saiu prendendo todo mundo,não podia ter 

feito isso) e atos fora da função administrativa. 

Fundamento -> art. 37, parágrafo 6, CF: “ As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras 

de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 

assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 

Casos específicos: Dano nuclear(6653/77) e Dano ambiental (art. 225, parágrafo 2° e 3°) 

Direito positivo brasileiro: a partir da Constituição de 1946 ficou consagrada a teoria da responsabilidade objetiva 

do Estado; parte-se da ideia de que, se o dispositivo só exige culpa ou dolo para o direito de regresso contra o 

funcionário, é porque não quis fazer a mesma exigência para as pessoas jurídicas. 

Duas regras: responsabilidade objetiva do Estado e responsabilidade subjetiva do agente público. 

Responsabilidade objetiva: 

- ato lesivo praticado por agente de pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado 

prestadora de serviço público;  

-entidades de direito privado prestem serviço público ( o que exclui as entidade da administração indireta que 

executem atividade econômica de natureza privada), as que prestam serviço publico respondem objetivamente 

quando causem dano decorrente da prestação de serviço público, mesmo as concessionárias e permissionárias de 

serviço público e outras entidades privadas somente responderão objetivamente na medida em que os danos por 

elas causados sejam decorrentes da prestação de serviço público. 

- que seja causado dano a terceiros em decorrência da prestação de serviço público, envolvendo nexo de causa e 

efeito 

- que o dano seja causado por agente das aludidas pessoa jurídicas de agente políticos, administrativos ou 

particulares em colaboração com a Administração, sem interessar o titulo sob o qual prestam o serviço. 

- que o agente, ao causar o dano, estiver agindo no exercício de suas funções, senão não temos o que falar em 

responsabilidade estatal. 

*somente se pode aceitar como pressuposto da responsabilidade objetiva a prática de ato antijurídico se este, 

mesmo sendo lícito, for entendido como ato causador de dano anormal e específico a determinadas pessoas. 

Excludentes: 

Sendo a existência do nexo de causalidade o fundamento da responsabilidade civil do Estado, esta deixará de existir 

ou incidirá de forma atenuada quando o serviço público não for a causa do dano ou quando não for a causa única 

(aliado à outras circunstancias). 

A) Culpa da vítima: exclusiva ou concorrente. Se for exclusiva o Estado não responde e se for concorrente 

atenua-se a responsabilidade que se reparte com a vítima. 

*Obs: Teoria das concausa – todas as causas que ensejarem aquele resultado são passiveis de responsabilidade, vai 

haver uma perícia e há a compensação de culpa. 

Culpa exclusiva da vítima: Estado não responde. 

Culpa concorrente da vítima: culpa repartida com o Estado. A indenização da vítima será fixada tendo-se em conta 

a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. 

B) Força maior (acontecimento imprevisível,inevitável, incontrolável e estranho a vontade das partes - Ex: 

enchente) considerado não imputável à Administração, não podendo, então, incidir a responsabilidade do Estado, 

pois não há nexo de causalidade entre o dano e o comportamento da Administração. Caso fortuito são os danos 

decorrentes de ato humano ou de falha da Administração. 



*no caso da força maior poderá haver a responsabilidade do Estado se aliada a ela estiver a omissão do poder 

público na realização de um serviço (sem limpeza nos bueiros – enchente). Temos então a culpa do serviço público, 

não sendo preciso a do risco integral. 

C) Culpa de terceiro: dano causados por multidão ou por delinquentes, o Estado responderá se ficar caracterizada 

sua omissão, sua inércia, falha da prestação do serviço público.  

No caso de deterioração ou destruição de coisa alheia ou lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente, a regra 

é de que a responsabilidade será de quem praticou tais atos. Ex: virada cultural. 

D) omissão – falta de ação estatal. Os danos em regra não são causados por agente públicos, são causados por 

fatos da natureza ou fatos de terceiros, mas poderiam ser evitados ou minorados, se o Estado tendo o dever de agir 

não se omitisse. Assim a responsabilidade decorrentes da omissão tem que haver o dever de agir por parte do 

Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. 

Nesse caso entende-se que tem uma presunção de culpa do Poder Público, assim na apresentação de prova, cabe 

ao Estado provar que agiu com diligencia, que utilizou os meios adequados e disponíveis. 

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado: 

Atos lícitos: Há responsabilidade do Estado por atos lícitos ou não? A maioria da doutrina entende que sim. O 

Estado pode estar cumprindo o interesse público, porém esta causando danos.  

Aqui também é parte da Teoria de Responsabilidade Objetiva pelo risco administrativo. 

Exemplo: obras públicas. (obras do metrô que acabam causando rachaduras e pioras nas casas que são próximas, é 

uma responsabilidade do Estado por atos lícitos.) 

Aspectos relevantes 

Quando eu preciso entrar com uma ação, como eu devo proceder?  

A ação normalmente é proposta pela vítima, ou os representantes legais, que promovem, contra o Estado. 

Existe uma figura chamada “ação per saltum” = a vítima vai e processa o policial que ela sabe quem é e não o 

próprio Estado, porém o STF não admite, porque não pode ser contra o PARTICULAR a ação administrativa. Isso 

garante uma dupla garantia, para o Estado: é melhor que ele mesmo se defenda, possui um corpo todo 

desenvolvido para isso, e para o agente público: dá tranquilidade para ele agir sempre que necessário, sem ser 

repreendido por alguma ação toda vez que ele tiver que agir na sua função. 

Prescrição: Uma ação tem que ser demandada em 3 anos. Art.206, § 3º, CC. 

Juros de mora: A partir da sentença. 

Ação regressiva: Aqui é o Estado contra o Agente. Art.37,§ 6º -> deve haver DOLO ou CULPA, ou seja, é uma teoria 

subjetiva, diferente da teoria objetiva do Estado. 

Só pode haver essa ação, após a condenação com trânsito em julgado. (o Estado não poderá exercer o direito de 

ação antes de uma sentença, senão não tem nexo) 

Essa ação é imprescritível, porém se for pessoa jurídica de direito privado o prazo é de 5 anos!! 

Denunciação à Lide? Problema: Estender a discussão para dolo ou culpa em uma ação que eu não teria que provar, 

visto que a teoria do Estado é objetiva.  

Duas teorias: uma parte da doutrina não aceita a denunciação à lide; mas o STJ tem admitido como faculdade do 

Estado. 



Como funciona a responsabilidade do estatutário? 

Tem três esferas: civil, penal e administrativa. Em todas as esferas poderá ser julgado com dolo ou culpa, porque é 

uma teoria subjetiva. E essas três esferas são independentes entre si, ou seja, a lógica é que a decisão que você tem 

na esfera civil, não afeta a esfera penal e administrativa, porém no Direito Penal (exceção) eu não posso condenar 

o réu por inexistência do fato ou negação à autoria, então aqui afasta a responsabilidade administrativa.  

Então se o servidor foi exonerado, ele terá que ser reabilitado, etc., só se houver esses dois casos, nos outros casos 

(civil e administrativo) serão independentes. 

Servidores públicos- uma responsabilidade subjetiva, pois tem que ser analisado se foi com dolo ou culpa, 

provando qual foi a intenção do agente. 

Responsabilidade dos concessionários: Quando a gente fala de serviços públicos nós temos os usuários e os não 

usuários,  então há casos em tem um ato ou uma omissão qualquer e um dano à um não usuário. Como proceder 

neste caso?  

O STF, a partir de 2009, diz que os não usuários também precisam ser responsabilizados. 

DESAPROPRIAÇÃO 

Conceito: é o procedimento administrativo pelo qual o Poder Público ou seus delegados, mediante prévia 

declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, 

substituindo-o em seu patrimônio por justa indenização. 

Legislação: art. 5°, XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade e 

publica, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos 

nesta constituição. 

Fundamento: supremacia do interesse público. 

Dispositivos: 

- art. 22, II, competência privativa da União para legislar, só a União pode legislar sobre isso. 

- art. 182, §4°, III – desapropriação urbanística, ordenar a função social. Pagamento mediante título da dívida 

pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas 

anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros reais. 

- art. 184: compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária, daquele imóvel que não 

esteja cumprindo sua função social, mediante indenização.  

Obs:  exceção que o art. 185 traz – são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária: pequena e 

média propriedade rural (se for dividir o especo dele, não sobre quase nada), desde que seu proprietário não 

possua outra; propriedade  

Quem regula? O decreto lei (3365/41). Tem força de lei 

Estatuto da Cidade (10257/2001) ver art. 8° 

Codigo Civil (art. 519, 1228, §3° e 1275) 

Competência. 

UF privativa 

é competente para LEGISLAR. DIFERENTE da competência para desapropriar como entes, estados, particulares em 

casos específicos. 



NECISSADE PUBLICA: esta ligada a urgência. Por ex casa que esta prestes a cair do morro por desabamento, 

transferindo de imediato da posse. Pode ser por segurança nacional ou defesa ou calamidade. 

UTILIDADE PUBLICA: é útil, embora não imprescindível, vantajoso. Aquisição é conveniente e oportuna, embora 

não imprescindível. 

INTERESSE SOCIAL: aquele atinente às camadas mais pobres, concernente a melhoria na condição da vida. 

IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE: é a transferência da posse do bem objeto da expropriação para o expropriante, já 

no inicio da lide, obrigatoriamente concedida pelo juiz,se o Poder Público declarar urgência e depositar em juízo, 

em favor do proprietário. 

É o caso de alegar urgência, preciso desapropriar porque o barraco vai cair, desmoronar + depositar o valor para ter 

a imissão provisória (direito subjetivo ao ingresso antecipado ao bem). 

Função social da propriedade, tem um punho sancionador, por tem interesse em atingir o interesse publico, se 

estiver fazendo dela um função errada, temos que desapropriar. Intenção de sancionar o particular. 

O que pode ser desapropriado? 

- imóveis 

- móveis 

- semoventes (animais) 

- águas 

- ações (estatização de empresa) 

- bens públicos 

Menos comum: subsolo, espaço aéreo, posse, usufruto. 

O que não pode ser desapropriado? 

- dinheiro: senão é confisco. 

- direito personalíssimos, pessoas, órgãos...em geral, res extra commercium. 

DESAPROPRIAÇÃO DE BENS PUBLICOS 

Art. 2°, §2, DL 3365/41. É vertical e para baixo. 

- Bens do domínio dos Estados, Municípios, DF e Territórios podem ser desapropriados pela União e os dos 

Municípios pelos Estados, ou seja, entidade política maior ou central poderá desapropriar bens da entidade política 

menor ou local. 

- Em qualquer hipótese que a desapropriação seja possível, deve ser precedida de autorização legislativa. 

= Não pode Estado ou Município desapropriar ações de estatais do Governo Federal. 

ESPÉCIES DE DESAPROPRIAÇÃO 

Desapropriação para reforma agrária (art. 184) -> competência exclusiva da UF, mas não quer dizer que os 

Estados, DF e Municípios não podem desapropriar imóveis rurais – necessidade publica ou utilidade publica. Vai 

realizar quando tiver o descumprimento da função social da propriedade. Pode desapropriar um latifundiário 

(grande proprietário), agora se tiver uma só propriedade mesmo cumprindo a função social, o pequeno e médio 

proprietário estão excluídos.  

Função social ->Estatuto da Terra (art. 2°, §1°, lei 4504/64 c/c art. 187 CF). Favorecer o bem-estar dos proprietários; 

manter níveis satisfatórios de produtividade; assegurar a conservação de recursos naturais (não significa manter 



intacta, não tem como plantar, mantendo natural, pra construir tem que destruir – pelo menos preservar um 

recurso natural, renovando pouco a pouco); observar a justa ralação de trabalho. 

* a propriedade rural deve cumprir esses requisitos simultaneamente. 

Indenização 

Equilíbrio entre o interesse público e o particular. O particular perde a propriedade e como compensação recebe o 

valor correspondente ao dinheiro (agora em algumas hipóteses, substituído por títulos da dívida pública). 

A indenização deve ser prévia, justa e em dinheiro. Poderá ser por divida pública no caso bens urbanos 

inadequadamente utilizados e de imóvel rural para fins de reforma agrária. 

Por títulos da divida agrária (TODA), não mexe-se com dinheiro. 

Resgatáveis em até 20 anos, se quiser deixar rendendo pode, a partir do segundo ano de emissão. 

Se tem benfeitorias uteis ou necessárias, devem ser pagas em dinheiro, pois podem se perder. 

Quem fixa a produtividade da propriedade? É o INCRA- instituto nacional de colonização e reforma agrária. De 

acordo com a competência do INCRA pra dizer o que vem a ser algo “produtivo”. 

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA 

É aquele que se processa sem a observância do procedimento legal. 

Chamada de desapropriação de fato ou esbulho possessório, é a tomada da posse. É um pouco difícil de acontecer. 

Normalmente ocorre quando não há contraditório ou sem indenização prévia, assim se o proprietário não impedir 

no momento oportuno, deixando que a Administração pública lhe de destinação pública, não mais poderá 

reivindicar o imóvel, pois depois se torna público. 

Remédio: ação de indenização. Com prazo de 15 anos. 

Indenização para a desapropriação indireta inclui as mesmas parcelas da desapropriação legal prévia acaba sendo 

um requisito essencial. 

DESAPROPRIAÇÃO POR ZONA 

Modalidade de desapropriação por utilidade pública, caracterizando-se por abranger: 

- a área contígua necessária para futuras ampliações da obra; 

- zonas que valorizem de forma extraordinária; 

Permite que desaproprie e acabe valorizado pelo o que realizou. 

DESAPROPRIAÇÃO CONFISCO 

Nada mais é do que o confisco. Quando usa para plantar a maconha por exemplo. 

Culturas ilegais de plantas psicotrópicas; 

Não há indenização – não tem dinheiro, perde a propriedade então. Se não tem dinheiro é confisco. 

Terras são destinadas ao assentamento de colonos (em vez de produzir maconha, para produzir cenoura) para 

cultivo de produtos alimentícios, cultivo de produtos medicamentosos. 

COMO FUNCIONA A DESAPROPRIAÇÃO NA PRÁTICA 

Desenvolve-se por meio de uma sucessão de atos definidos em lei e que culminam com a incorporação do bem ao 

patrimônio público 

Tem duas fases: 

- Declaratória: vai expedir o decreto. O decreto traz efeitos como – aquela propriedade passa a ter uma destinação 

publica; fixa o estado da coisa (se mexer na propriedade é por sua conta e risco. As úteis e necessárias tem que 

indenizar, mas as voluptuárias a pessoa fica responsável, esta se fizer uma piscina acabo perdendo); cria o direito 



de penetração do imóvel (a parti daqui o estado pode adentrar no imóvel e avaliar a coisa, não tem como eu 

impedir o Estado de avaliar e estabelecer o valor de indenização); fixa o prazo para a ação (nesses 5 anos – 

necessidade ou utilidade publica, ou 2 anos – interesse social. 

- Executória: fase amigável posso chegar em um acordo, este esta sempre relacionado com o dinheiro, pois a 

desapropriação vai ocorrer de qualquer forma. Se aceito, acabou (isso é o que menos acontece). Se não aceito 

entramos na fase judicial, o que posso alegar em uma ação judicial? Valor (não concordo com o valor), desvio de 

finalidade e se houve adequação da espécie da desapropriação à hipótese (cai na prova. Justifico a desapropriação 

na utilidade pública. Vou expedir um decreto por calamidade – enchente – ai chega e não teve chuva nem nada, é 

para construir um ponte, uma obra). 

Polo ativo: aquele o qual tem o direito subjetivo de expropriar.União, estado, DF, município + adm indireta (em 

peso), concessionários. 

Polo passivo: proprietário, o chamado expropriado, podendo ser pessoa física ou jurídica, pública ou privada. 

Retrocessão (519, CC): reversão da desapropriação com a devolução do bem ao antigo dono, caso o mesmo não 

tenha o destino para que se desapropriou. 

Tem duas correntes: 

- diz que é um direito pessoal: pode devolver o bem e pode não devolver o bem e este ultimo terá resolução em 

perdas e danos. Vai indenizar o particular, e o bem vai ser perdido, dessa forma não tem como ter a retrocessão. 

- diz que é um direito real (parte moderna que defende): se é direito real o proprietário pode reivindicar o bem. 

Essa corrente tem prevalecido tanto na doutrina como na jurisprudência. 

Assegura o direito de propriedade e  só autoriza a desapropriação, como alienação forçada 

Em casa de desvio de finalidade – o STJ entende que não há o direito de preempção (direito de preferência, tendo a 

reversão do bem a preferência é do antigo dono). No caso especifico de tredestinação lícita. 

Indenização: 

- tem que ser prévia, ou seja, anterior a perda do bem/ propriedade;  

- indenização justa, com recomposição patrimonial, lucros cessantes e outros danos. 

- em dinheiro 

Os tópicos agora é por ação judiciária. 

- encargos: correção monetária (a partir do laudo de avaliação) 

- juros:são dois tipos, moratórios e compensatórios. O primeiro tem o caráter de punir alguém pela demora em 

pagar a prestação, punição dada ao Poder público por atraso da indenização, já o segundo tenta suavizar algum 

efeito prejudicar pela desapropriação, ocorre principalmente no caso imissão provisória. 

Desistência 

Posso desistir da desapropriação, depois de ter de repente desvalorizado tudo? Pode, mas até quando? Não pode 

ser a qualquer momento, se não há o desvio de finalidade, então tem como prazo até a incorporação definitiva ao 

patrimônio público, ou seja, transferência da propriedade. 

Extensão 

É uma faculdade do proprietário pedir a inclusão do trecho que ficou inaproveitável devido a uma desapropriação 

em uma zona por ex e então sobrou um pedaço de terra, mas quer que inclui na indenização por essa pequena 

área ficou inaproveitável. 


