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Noções Gerais e Desapropriação 

  Competência Previsão Indenização 

Por descumprimento da função social 

da propriedade urbana 
Municípios 

Lei 10.257/01 (Estatuto da Cidade) e 

art. 182, §4º da CRFB 

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 

Por descumprimento da função social 

da propriedade rural 
União Federal 

Arts. 184 a 186 da CRFB e Lei 

Complementar n. 76/93, alterada 

pela Lei Complementar n. 88/96 

Títulos da dívida agrária, 

resgatáveis em até 20 anos, 

sendo, no entanto, as 

benfeitorias úteis e necessárias 

pagas em dinheiro – art. 184, 

parágrafo 1º, CRFB 

Por uso ilegal da propriedade (culturas 

ilegais de plantas psicotrópicas ou a 

exploração de trabalho escravo) 

União Federal 
Art. 243 da CRFB e disciplinada pela 

Lei n. 8.257/91 
Não há indenização 
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Modalidades de Desapropriação 

IMPORTANTE: Em relação à desapropriação confiscatória, a medida 

sancionatória recairá sobre a totalidade do imóvel, ainda que o cultivo ilegal 

ou a utilização de trabalho escravo tenham ocorrido em apenas parte dele. 

Além disso, a expropriação pode ser afastada, desde que o proprietário 

comprove que não incorreu em culpa, ainda que in vigilando ou in eligendo. 

IMPORTANTE: Nas desapropriações punitivas urbanas, não cabem juros 

compensatórios e nem lucros cessantes. 
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Direito de Extensão 

A desapropriação pode ser total ou parcial. Quando parcial, se o 

remanescente de área se tornar inaproveitável isoladamente, tem 

o expropriado direito de extensão à desapropriação e indenização 

da área total, sob pena de configurar desapropriação total sem 

indenização desta parte isolada de área. Fundamento legal: art. 

4º da LC n. 76/93. 
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Desapropriação Indireta 

A desapropriação indireta, ou apossamento administrativo, consiste na apropriação de 

um bem particular pela Administração Pública, sem observar as formalidades 

previstas em lei para a desapropriação, como o decreto expropriatório e a indenização 

prévia. Trata-se de um verdadeiro esbulho possessório praticado pelo Poder Público. 

Vale mencionar que se o bem expropriado ainda não está sendo utilizado em 

nenhuma finalidade pública, poderá ser proposta uma ação possessória visando a 

manutenção ou retomada da posse do bem. 
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Desapropriação Indireta 

Por outro lado, caso o bem expropriado já esteja afetado a uma 

finalidade pública, somente restará ao particular ajuizar uma ação 

de desapropriação indireta buscando perdas e danos, à luz do 

disposto no art. 35 do DL n. 3.365/41. 

No que tange ao prazo prescricional da pretensão indenizatória, o 

entendimento atual é de 10 anos, com fundamento analógico no 

parágrafo único do art. 1.238 do CC. 
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Retrocessão 

A retrocessão é um direito real que tem o expropriado de exigir 

de volta o seu bem caso o mesmo não tenha o destino para que 

se desapropriou. Nestes casos, o Estado tem a obrigação de 

oferecer ao ex-proprietário o bem desapropriado (direito de 

preferência – art. 519 do Código Civil). 
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Tredestinação – É a alteração da destinação original do bem, prevista no ato 

declaratório de desapropriação. Para entender melhor, vamos imaginar três situações 

distintas: 

1. A Administração Pública desapropria o imóvel de Tício e o deixa imóvel 

abandonado, ou desiste expressamente de sua destinação; 

2. A Administração Pública desapropria o imóvel de Tício para a construção de uma 

escola pública e, tempos depois, verifica-se a instalação de um estacionamento 

particular; 

3. A Administração Pública desapropria o imóvel de Tício para a construção de uma 

escola pública e acaba por instalar um hospital público 


