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 Intervenções restritivas: enquanto a desapropriação é uma 
intervenção supressiva, há outras modalidades de intervenção 
do Estado na propriedade que se dão de maneira mais 
simples, sem que se afaste a propriedade, sendo impostas 
limitações ou restrições. 

 

 Direito de propriedade: é complexo e desdobra-se nos 
direitos de usar, gozar, dispor e reaver. Possui, assim, dois 
aspectos fundamentais (embora relativizados): 

– Absoluto: o titular do direito faz dele “o que quiser”. 

– Exclusivo: o desfrute não está ao alcance de outras 
pessoas que não o seu titular. 

 



Limitação administrativa 

• As intervenções restritivas restringem ou o caráter 
absoluto ou o exclusivo da propriedade: 

 Na limitação administrativa e no tombamento o caráter 
exclusivo é pleno, restringindo-se o caráter absoluto: o 
titular do direito não mais pode fazer “tudo” o que se quiser 
com o bem. 

 Na servidão administrativa o caráter absoluto é pleno, mas o 
caráter exclusivo é afetado, pois o Estado pode utilizar a 
propriedade. 
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→ Limitação administrativa:  

 

• Conceito: é toda imposição geral, gratuita, unilateral, 
permanente e de ordem pública que condiciona o exercício 
de direitos ou atividades particulares às exigências do bem-
estar social. 
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→ Características: 

• Decorre do domínio eminente que o Estado possui sobre 
todos os bens de seu território. Ex: limite de altura à para 
imóveis à beira mar ou no Plano Piloto; recuo mínimo de um 
lote; construção de muro ou cerca. 

• Marcada pela generalidade: incide sobre qualquer situação 
enquadrável na previsão legal. 

• Permite ao Estado transformar a “propriedade-direito” em 
“propriedade-função”, para atendimento da função social. 
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→ Características: 

• Se dá por meio de imposições urbanísticas, sanitárias, de 
segurança etc. 

• Em regra não gera direito à indenização, o que poderá 
ocorrer em caso de dano específico em certo caso concreto 
(indivíduo que suporta prejuízos além do ordinário para dar 
suporte à coletividade). 

• Não retroagem, possuindo efeitos apenas ex nunc, ou seja, 
as situações constituídas ficam preservadas. 
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→ Casos específico de limitações administrativas: 

• Zoneamento: visa à ordenação territorial, com a delimitação e 
destinação de espaços a objetivos específicos. Ex: área 
industrial, residencial ou mista. Trata-se de competência 
municipal (planos diretores), com diretrizes gerais fixadas em 
lei federal (CF, 182, regulamentado pelo Estatuto das Cidades). 
A polícia edilícia controla a observância desses regulamentos.  

• Faixa de fronteira: é uma porção de terra destinada à defesa 
nacional, de 150 km de largura, paralela à linha divisória do 
território brasileiro (CF, art. 20, §2º). Nela as alienações e 
construções ficam sujeitas às limitações impostas pelos 
regulamentos militares e leis de defesa do Estado. 
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DPU. Defensor Público (CESPE, 2014): 

 

As limitações administrativas são determinações de caráter geral 
por meio das quais o poder público impõe a determinados 

proprietários obrigações de caráter negativo, mas não positivo, 
que condicionam a propriedade ao atendimento de sua função 

social. 

 

 

 

 


