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RESUMO 

O presente trabalho inicia-se com o fim expositivo, fazendo uma análise 

histórica do instituto da desapropriação indireta no Brasil, passando por seu 

primórdio até o seu atual desfecho. 

Em segundo momento ocorre a discussão acercada desapropriação indireta e 

a sua interferência no direito fundamental de propriedade assegurado pela carta 

magna, o instituto da desapropriação subdivide-se em algumas espécies, sendo 

elas, desapropriação comum, desapropriação especial urbana, desapropriação 

especial rural, desapropriação confisco, e enfim a que iremos abordar em nosso 

trabalho, a desapropriação indireta, a qual resta configurada quando a 

Administração Pública desapropria um bem sem observância dos procedimentos 

legais, o presente estudo busca trazer uma conceituação doutrinaria acerca do 

embate entre os institutos citados acima, buscando um estudo comparativo entre 

eles, para que ao final do presente trabalho possamos expor os prejuízos desta 

forma de intervenção Estatal na propriedade. 
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INTRODUÇÃO 



É notória em nosso texto constitucional a importância do direito à propriedade, 

o mesmo previsto no artigo 5°, inciso XXII do referido diploma legal, desta mesma 

feita é de sumo conhecimento o princípio da supremacia do interesse público sobre 

o interesse privado, um dos princípios implícitos, pilares, cujo define a ideia de que o 

interesse público é supremo sobre o interesse particular, e todas as condutas 

estatais, tem como finalidade a satisfação das necessidades coletivas. 

Desta feita, se o Estado intervir na propriedade privada com a finalidade de 

desempenhar alguma função de interesse da coletividade, determinada intervenção 

será considerada lícita. Segundo o artigo 35 do Decreto-lei 3.365/1941, que dispõe 

que os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser 

objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de 

desapropriação.(Brasil, Decreto-lei n° 3.365/1941) 

A desapropriação como gênero, como já dito acima se baseia na restrição da 

autonomia privada em nome da supremacia do interesse público. A desapropriação 

subdivide-se em algumas espécies, sendo elas: Desapropriação comum, 

desapropriação especial urbana, desapropriação especial rural, desapropriação 

confisco, e enfim a que iremos abordar em nosso trabalho, a desapropriação 

indireta. 

O instituto da desapropriação indireta, ou também chamado de apossamento 

administrativo, ocorre quando a administração se apropria de determinado bem 

privado, sem observar o procedimento legal previsto em lei, ou seja, a prévia e justa 

indenização, nesse caso estaremos diante de um apossamento administrativo ou 

também chamado de esbulho possessório. 

O presente estudo tem como finalidade uma certa conceituação do respectivo 

instituto, por meio de um trabalho expositivo, trazendo à tona como a 

desapropriação indireta surgiu no país e como o instituto evoluiu com odecorrer do 

tempo, através de uma análise expositiva a qual analisaremos as respectivas 

Constituições vigentes em cada época e as leis infra legais correspondentes. 

O trabalho ainda buscou por meio de uma conceituação doutrinaria acerca do 

tema da desapropriação indireta analisar a sua inconstitucionalidade frente ao direito 

fundamental de propriedade que é efetivamente uma garantia fundamental dada 



Constituição Federal de 1988. Assim, busca-se através desse estudo um 

comparativo entre a desapropriação indireta em relação ao direito fundamental de 

propriedade, visando narrar os prejuízos desta forma de intervenção Estatal, 

prejuízos esses presentes tanto quanto para o particular, tanto comopara o Estado. 

 

A ANÁLISE DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA E A 

CONSTATAÇÃO DE COMO O INSTITUTO FOI TRATADO PELO TEXTO 

CONSTITUCIONAL E PELA LEGISLAÇÃO NO DECORER DO TEMPO 

O surgimento da ideia de desapropriação indireta se dá na França, entre o 

período de 1850 a 1880, no ano de 1880 surgiu à teoria da empríse, que ocorre 

quando a Administração pratica um atentado, sob a forma de desapossamento, 

contra a propriedade privada, imóvel, mas em condições tais que esse atentado não 

pode ser considerado como desprovido totalmente de base legal. Assim, descreve 

Cláudia de Rezende Machado de Araújo que: 

De acordo com Araujo, Cláudia de Rezende Machado de., In Revista de 

Informação Legislativa. n° 131, Brasília: Senado Federal, p. 271.: 

[...] os doutrinadores franceses admitem duas modalidades de 

desapropriação indireta. A primeira abrange os casos de desapropriação 

previstos em lei. A outra é resultante do domínio ilegítimo da propriedade 

particular pelo Estado, em virtude de construção de uma obra pública. Neste 

último caso, ocorre a invasão da propriedade particular pela Administração 

Pública, sem o devido processo de desapropriação. Esta modalidade é 

aceita pela doutrina e jurisprudência como um caso de desapropriação 

indireta, apesar de não haver uma previsão legal específica.(ARAUJO, p. 

271) 

A teoria da desapropriação indireta utilizada no Brasil baseou-se na teoria 

francesa de 1880. Mais especificamente na segunda hipótese criada pela doutrina e 

jurisprudência francesa, conforme traz Cláudia de Rezende Machado de Araújo, em 

citação acima (domínio ilegítimo). 

O primeiro brasileiro a utilizar o termo “desapropriação indireta”,no Brasil, 

segundo Joaquim de Almeida Batista, teria sido o Ministro Orosimbo Nonato:De 



acordo com Baptista, Joaquim de Ahneida, In Revista de Direito Público. n° 80, São 

Paulo: Revista dos Tribunais, p. 121.: 

A expressão “desapropriação indireta” foi atribuída ao saudoso Min. 

Orosimbo Nonato, que a teria usado, pela primeira vez, em idos tempos, e, 

com a sequência, foi incorporada em nosso vocabulário jurídico. Não 

poderia prever S. Exa., que acabasse a cômoda designação, por criar uma 

errônea interpretação do que significava. Na atualidade, tem-se visto 

frequentes afirmações, à guisa de sua conceituação, que se trataria de uma 

expropriatória, à qual apenas faltou o pagamento prévio, ou a prévia 

iniciativa da propositura da ação.(BAPTISTA, p. 121) 

Contudo, é nítido que o direito brasileiro, em relação a desapropriação indireta 

se inspirou na teoria francesa, com o passar o tempo, tal teoria no direito brasileiro 

acabou por se expandir o seu campo de atuação de maneira equivocada. Devido a 

essa expansão da ideia original da desapropriação indireta francesa, tal instituto 

passou a ser discutido por alguns doutrinadores brasileiros, conceituando a teoria 

como um esbulho por parte da administração, em decorrência, discutindo a sua 

legalidade, parte da doutrina questiona essa postura do Estado, defendendo a tese 

de que a mesma poderia ser considerara uma espécie de “Usucapião 

administrativa”. 

Fato é que, atualmente a desapropriação indireta no direito brasileiro tem 

fundamento em lei, artigo 35, do Decreto-lei n° 3.365/1941, e tem sido aceita desde 

sua instituição, sem que nunca se houvesse declarado a sua inconstitucionalidade.  

Os Tribunais a reconhecem e têm, inclusive, editado súmulas com referência 

ao instituto. Sendo assim esse tipo de apossamento somente admitido em situações 

excepcionalíssimas, como utilidade ou necessidade pública ou quando demonstrado 

o interesse social. 

Artigo 35, do Decreto-lei n° 3.365/1941. Os bens expropriados, uma vez 

incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, 

ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer 

ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.(Brasil, Decreto-

lei n° 3.365/1941) 



Assim como já abordado anteriormente a França, mais precisamente em 

meados do século XVII, apresentava teorias sobre a propriedade como elemento 

integrativo da sociedade. Dessa forma, fica evidente que a abordagem da função 

social da propriedade é de longa data. Enquanto isso no panorama internacional já 

havia indícios de uma frente voltada para o estudo da propriedade. 

A Constituição brasileira de 1824 aborda o direito de se ter uma 

“propriedade”, que era por fim garantindo com a exceção da desapropriação. Sendo 

essa hipótese abordada em todas as constituições até hoje, tendo em comum que a 

desapropriação deve obedecer a indenização justa e prévia. 

CF/1824 - Artigo 179, XXII. É garantido o Direito de Propriedade em toda a 

sua plenitude. Se o bem público legalmente verificado exigir o uso, e 

emprego da Propriedade do Cidadão, será ele previamente indenizado do 

valor dela. A Lei marcara os casos, em que terá lugar está única exceção, e 

dará as regras para se determinar a indenização.(Brasil, Constituição 

Federal da República Federativa do Brasil, 1824) 

Já em 1891 a constituição em seu artigo 72 apontou pela primeira vez a 

expressão “necessidade ou utilidade pública”, ponto esse que difere de seu 

antecessor. 

CF/1891 - Artigo 72, § 17. O direito de propriedade mantém-se em toda a 

sua plenitude, salva a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, 

mediante indenização prévia.(Brasil, Constituição Federal da República 

Federativa do Brasil, 1891) 

Em 1937 a carta magna aponta a possibilidade de utilização da propriedade 

em casos de perigo eminente ou guerra pelas autoridades competentes até onde o 

bem público o exija, com a devida indenização ulterior. (Brasil, Constituição Federal da 

República Federativa do Brasil, 1937) 

Em relação ao instituto da prescrição, ao analisarmos o mesmo, no código 

civil de 1916, o prazo seguia a regra geral do artigo 177 do código vigente a época, 

que era de 20 anos, prazo este seguido por conta de uma ausência de determinada 

norma especifica, tema esse que posteriormente iremos nos aprofundar 

aoanalisarmos do atual estágio do instituto da desapropriação indireta no direito 

brasileiro.(Brasil, Código civil Brasileiro, 1916) 



Quando analisamos as constituições de 1937 e 1946 não vemos grandes 

alterações no texto constitucional, salvo um ponto específico da carta magna de 

1946 em seu art. 141, §16, o qual aponta que a indenização deve ser em 

dinheiro,ponto esse não mencionado anteriormente. Vale mencionar que em 1964 o 

presidente Goulart teria assinado um decreto sobre a desapropriação de terras que 

feriam a constituição, porém não houve aplicação prática alguma, motivo este que 

se deu sua revogação pelo posterior governo que assumiu. Ainda em 64, mais 

precisamente em novembro, a desapropriação por interesse social quando retratada 

em função de reforma agrária é apresentada finalmente por meio de uma emenda 

constitucional. (Brasil, Constituição Federal da República Federativa do Brasil, 1946) 

No entanto em 1969 por meio do AI nº9, ficou resolvido que não fosse exigida 

a previa indenização no instituto da desapropriação, mudança essa que, instituía a 

possibilidade de pagamento por meio de título de dívida pública, método esse que 

foi reaproveitado pela nossa atual constituição, a carta magna de 1988, vigente até 

os dias atuais.(Brasil, Constituição Federal da República Federativa do Brasil, 1969) 

 

A ANÁLISE DO ATUAL ESTÁGIO DO INSTITUTO DA DESAPROPRIAÇÃO 

INDIRETA NO DIREITO BRASILEIRO 

Tendo em vista a análise histórica feita no decorrer do presente trabalho, ficou 

notório o processo de evolução da desapropriação indireta no direito brasileiro, 

desde quando o Ministro Orosimbo Nonato (primeiro brasileiro a utilizar a expressão 

desapropriação indireta no Brasil), até os dias atuais.(BAPTISTA, p. 121) 

O ponto pretendidonesse tópicoem especial, é abordar como o dispositivo da 

desapropriação indireta, na constituição de 1988 é abordado e o mesmo interage 

com o nosso atual ordenamento jurídico. 

Contudo, atualmente, constitui fundamento da desapropriação indireta o artigo 

35 do Decreto-lei 3.365/1941, que dispõe que os bens expropriados, uma vez 

incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que 

fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada 

procedente, resolver-se-á em perdas e danos. 



Artigo 35, do Decreto-lei n° 3.365/1941.  Os bens expropriados, uma vez 

incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, 

ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer 

ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.(Brasil, Decreto-

lei n° 3.365/1941) 

Toda via o entendimento que podemos extrair do referido artigo 35, é de que 

quando a administração se apropria do bem do particular sem observar o 

procedimento legal, estaremos diante de um apossamento administrativo ou também 

chamado de esbulho possessório. Quando dada à destinação pública ao bem 

desapropriado (utilidade ou necessidade pública ou demonstrado interesse social), 

ao proprietário embora desapossado, só restara pleitear o pagamento da justa 

indenização, através da ação de indenização por desapropriação indireta. Podendo 

o particular nesse caso apenas contestar o valor, em razão da supremacia do 

interesse público sobre o interesse privado, princípio esse como sabido 

implícito/pilar, ou seja, ainda que o particular resolva se socorrer ao poder judiciário, 

na desapropriação indireta o mesmo apenas poderá questionar o valor indenizatório 

arbitrado pelo Estado sobre o imóvel desejado, pois sob a propriedade não convém 

discussão, tendo em vista que o interesse público prevalecerá sob o interesse do 

particular, ou seja, a tese que o particular traga aos autos estará superada pelo 

princípio da supremacia do interesse público. 

Já quando a administração não tiver dado a finalidade pública ao bem, 

desapropriado, o entendimento jurisprudencial é que nesse caso o particular poderá 

se valer das ações possessórias para manter ou retomar a sua posse, instituto esse 

chamado de retrocessão. 

De acordo com J.C. de Moraes Salles, A Desapropriação à luz da Doutrina e 

da Jurisprudência, Ed. Revista do Tribunais, 1980, pg.737: 

O apossamento administrativo, ocorre quando o Poder Público, inexistindo 

acordo ou processo judicial adequado, se apossa do bem particular, sem 

consentimento de seu proprietário, obrigando-o a ir a juízo para reclamar a 

indenização.(Salles, 1980, p. 737) 

Contudo, ocorrerá desapropriação indireta quando o Estado deseje se 

apossar de um determinado bem, e em virtude disso, o mesmo não observe o justo 



procedimento de desapropriação previsto em lei, o qual é composto da necessidade 

ou utilidade pública seja por interesse social, e o que é deixado de lado no presente 

instituto estudado no trabalho: o dever de pagar uma indenização “prévia” e justa ao 

expropriado, reparem que a indenização nesse instituto é posterior a 

desapropriação, pois primeiro o poder público desapropria, para só posteriormente 

indenizar. 

Portanto, vale ressaltar que, ocorrendo o apossamento administrativo ou 

também chamada, desapropriação indireta, com resultado perda da propriedade, 

não importa quem seja o atual proprietário do bem, o mesmo será devidamente 

indenizado, pois o apossamento de um bem sempre importa em aumento de 

patrimônio de quem o recebe em detrimento de quem o perde.  

Ainda, a Constituição Federal em seu artigo 5º, XXIV, não limita quais os bens 

que podem sofrer com a desapropriação, de igual modo, o artigo 2° do decreto 

3.365/41, também não fez limitação alguma, dessa forma, resta-nos concluir que 

qualquer bem pode sofrer com a desapropriação, até mesmo se for o caso, um bem 

de uso comum do povo, desde que seja mediante justa indenização, pois evitando-

se, assim, além da ilegalidade jurídica, o enriquecimento ilícito daquele que deles se 

apossam. 

Com odecorrer do tempo, e com os inúmeros julgamentos os tribunais 

superiores acabam por edital algumas súmulas em relação ao tema, podemos citar a 

súmula 119 do Superior Tribunal de Justiça, a qual legisla sobre a prescrição: 

Súmula 119 STJ: A ação de desapropriação indireta prescreve em 20 (vinte) 

anos.(Willian Freire Advogados Associados, 2021) 

Uma das inúmeras editadas pelo Superior Tribunal de Justiça, como já 

apresentada acimaé a súmula 119, ocorre que a referida, foi editada na época em 

que o código civil de 1916 estava vigente, quando estava sujeito o prazo 

prescricional de 20 anos, súmula está como percebido acima, ainda trazendo o 

prazo antigo, logo segundo o entendimento jurisprudencial consolidado, o Superior 

Tribunal de Justiça, por meio de sua 1ª Seção, resolveu o impasse, fixando a tese de 

que “O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o 

poder público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade 



pública ou de interesse social ao imóvel, é de dez anos, conforme parágrafo único 

do artigo 1.238 do Código Civil”, contudo, o atual prazo de prescrição para a ação de 

desapropriação indiretaéde 10 anos, pelo código civil, o atual prazo de 10 anos faz 

analogia ao prazo da usucapião extraordinária. 

Logo conclui-se que o antigo prazo prescricional de 20 anos estabelecido pelo 

código civil de 1916 foi reduzida para 10 anos,artigo 205 do código civil de 2002. 

Conforme artigo 205 do atual código civil: 

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado 

prazo menor.(Brasil, Código Civil Brasileiro, 2002) 

Toda via, nos termos do artigo 205 do código civil atualmente em vigor, a 

prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. 

Por fim, ainda sobre o impasse do prazo prescricional da desapropriação 

indireta, resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, Vale observar que a tese em 

questão se deu em sede de recurso repetitivo, em que o entendimento serve de 

orientação ao Judiciário de forma geral, para a solução de casos semelhantes. Isso 

pode acarretar, por exemplo, na improcedência liminar do pedido formulado pelo 

expropriado, caso o magistrado desde logo verifique o transcurso do tempo, 

evitando, assim, que o processo judicial se prolongue. 

Orientação está que se deu atualmente, por meio de sua 1ª seção, o STJ 

submeteu para julgamento a definição do prazo prescricional aplicável à 

desapropriação indireta, com julgado no dia 12 de fevereiro de 2020, o REsp. 

1757352/SC, o ministro Herman Benjamin, relator do recurso repetitivo, explicou que 

a ação de desapropriação indireta possui natureza real e, enquanto não transcorrer 

o prazo para a aquisição da propriedade por usucapião, ante a impossibilidade de 

reivindicar a coisa, subsiste a pretensão indenizatória em relação ao preço 

correspondente ao bem objeto do apossamento administrativo. Contudo, ficou 

firmada a tese de que “O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na 

hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído 

natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, 

conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC”.(Tema Repetitivo 1019) 

 



O EMBATE ENTRE A DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA E O DIREITO DE 

PROPRIEDADE ASSEGURADO PELA CARTA MAGNA 

Hely Lopes Meirelles apresenta um conceito de intervenção estatal na 

propriedade, focando o caráter restritivo da intervenção: 

Entende-se por intervenção na propriedade privada todo ato do Poder 

Público que, fundando em lei, compulsoriamente retira ou restringe direitos 

dominiais privados ou sujeita o uso de bens particulares a uma destinação 

de interesse público.(MEIRELLES, Direito Administrativo Brasileiro, 2010, p. 

649) 

Como já abordado acima, cabe destacar que a desapropriação é forma 

supressiva do direito de propriedade, enquanto as demais representam medidas 

restritivas a esse direito.  

Hely Lopes Meirelles entende a desapropriação como: 

[...] a transferência compulsória da propriedade particular (ou entidade de 

grau inferior para a superior) para o Poder Público ou seus delegados, por 

utilidade ou necessidade pública ou, ainda, por interesse social, mediante 

prévia e justa indenização em dinheiro (CF, art. 5°, XXIV), salvo as 

exceções constitucionais [...].(MEIRELLES, Direito Administrativo Brasileiro , 

2010, p. 650) 

Parte da doutrina considera a desapropriação indireta uma forma de esbulho 

possessório. Considerando alguns autores até mesmo como sinônimos, nesse 

sentido, Hely Lopes Meirelles ensina que o fenômeno da desapropriação indireta 

não encontra fundamento legal e que se caracteriza como uma verdadeira invasão: 

“A desapropriação indireta não passa de esbulho da propriedade particular e, como 

tal, não encontra apoio em lei”.(MEIRELLES, Direito Administrativo Brasileiro, 2010, p. 650) 

De início para entendermos a ilicitude da desapropriação indireta, é 

necessário diferenciá-la da ação de desapropriação, que é constitutiva.Contudo, a 

ação de desapropriação é, como o nome sugere, uma ação apresentada pelo poder 

público ou mediante outro, desde que autorizado pelo poder público a desapropriar, 

como por exemplo, concessionárias e permissionárias, ambas de serviço público. 



Nesta ação o objeto é a tutela do poder judiciário para constituir o poder público 

proprietário de determinado bem, dentro de uma justa e previa indenização.  

Todavia, na desapropriação indireta, quem é o autor da demanda é o próprio 

particular, o proprietário do imóvel, o qual teve a posse ofendida, ou melhor, lesada 

pelo poder público, ilicitamente. Nesta referida ação em que promove o particular, o 

bem não sugere constituição, pois o bem já estará constituído pela administração 

pública. O que o particular irá demandar, de fato, é a indenização, em detrimento de 

já ter sido lesado.  

Neste sentido, quanto a desapropriação indireta, o Ministro Humberto Martins, 

ao relatoriar o Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial N° 18.092/MA, 

manifestou que: 

“A desapropriação indireta pressupõe conduta positiva do ente estatal 

consistente no apossamento administrativo da área, caracterizando-se 

esbulho possessório ou ato que vise obstar o exercício da posse 

reivindicada pelo particular no caso de imóvel objeto de invasão”.(Brasil. 

STF , 2013) 

Com base no julgado citado acima, ao relatar que a conduta da 

desapropriação indireta é positiva, não se trata dizer em juízo de valor, ou melhor, 

na licitude do ato administrativo, como diz ainda o texto que se caracteriza como um 

“esbulho possessório”, demonstrando que é ato comissivo. Bem dizer, o esbulho 

possessório caracterizado, sobre a análise do direito civil, nada mais é, do que um 

ato completamente ilícito, pois é quando alguém, ilegalmente, suprime a posse de 

outrem, onde, na desapropriação indireta, o agente será a administração pública.  

Como já dito acima, o particular que teve seu direito de propriedade 

ofendido/suprimido, não poderá se socorrer ao poder judiciário no instituto de que a 

sua propriedade seja restituída. Sendo assim, de início, o mesmo somente poderá 

requerer é uma indenização pelas perdas e danos sofridos ou até mesmo contestar 

o valor da indenização pelo imóvel.  

Uma das grandes questões que atentam a esse ponto é a questão quanto ao 

direito de propriedade resguardado pela constituição, a qual assegura a 

possibilidade de defensada posse mediante as devidas ações possessórias. 



Para responder este questionamento, têm se duas possibilidades jurídicas. A 

primeira possibilidade, permite que seja proposta ação possessória que visa a 

retomada da posse do bem ofendido. Porém, para efetivar a ação será necessário 

comprovar, que o bem desapropriado não está exercendo nenhuma finalidade 

pública, o que na prática é praticamente inviável, tendo em vista as vastas e 

inúmeras possibilidade que podem ser consideradas finalidade pública. Já a 

segunda possibilidade, é mais facilmente praticada no Direito brasileiro, pois é o 

caso em que o particular não conseguirá comprovar a não finalidade pública do 

imóvel desapropriado, e restará para este requerer apenas indenização. 

Fernanda Marinela ensina que: 

Ocorridos o esbulho e a incorporação ao patrimônio público, a afetação do 

bem ao atendimento de uma finalidade pública, o art. 35, do Decreto-Lei n° 

3.365/41, impede que o Estado devolva o bem a seu titular, portanto resta 

ao proprietário o recurso à via judicial, com o objetivo de receber a 

indenização pela perda do direito de propriedade. A medida nessa hipótese 

é a Ação de Desapropriação Indireta.(MARINELA, 2010, p. 831) 

Neste sentindo, têm-se o a Resp. 1.442.440/AC, rel. Min. Gurgel de Faria. 

07/12/2017 que diz:  

[...] possibilidade de conversão da ação possessória em indenizatória, em 

respeito aos princípios da celeridade e economia processuais, a fim de 

assegurar ao particular a obtenção de resultado prático correspondente à 

restituição do bem, quando situação fática consolidada no curso da ação 

exigir a devida proteção jurisdicional, com fulcro nos arts. 461, § 1º, do 

CPC/1973.(Brasil. TJ AC) 

O respectivo Resp. demonstraque a ação possessória nos casos de 

desapropriação indireta, está cada vez mais em desuso. Resultando, em sua maioria 

em ações indenizatórias. O que nem sempre é o pretendido pelo proprietário lesado, 

ou melhor, ofendido. 

 Segundo o artigo 5°, inciso XXII da Constituição Federal, “É garantido o direito 

de propriedade”. 

Artigo 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 



País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

“XXII – é garantido o direito de propriedade”.(Brasil, Constituição Federal da 

República Federativa do Brasil, 1988) 

 

De acordo com a jurista brasileira Maria Helena Diniz, o direito de propriedade 

pode ser entendido como: 

“o direito que a pessoa física ou jurídica tem, dentro dos limites normativos, 

de usar, gozar e dispor de um bem, corpóreo ou incorpóreo, bem como de 

reivindicá-lo de quem injustamente o detenha”. (DINIZ, 2006) 

Insta-se dizer que por ora, à primeira leitura, artigo 5°, inciso XXII, o qual 

garante o direito de propriedade, entende-se que o direito de propriedade será 

pleno. Todavia, nota-se que na prática jurídica, não. Este direito não é absoluto, 

estando, o direito à propriedade, interligado à função social, interesse público e 

social. E o fator que torna o direito de propriedade não absoluto. 

Em suma, a desapropriação indireta é válida, legal e está devidamente 

amparada, tanto pelas normas infraconstitucionais, bem como normas 

constitucionais, respeitando os critérios básicos listados pelos textos legais. 

Entretanto, o que surge ao longo do trabalho é um embate desse instituto com o 

direito de propriedade garantido pela carta Magna como demonstrado acima. 

O fenômeno da desapropriação indireta é um ato praticado pela 

administração pública que Hely Lopes Meirelles identifica como: “[...] situação de fato 

que se vai generalizando em nossos dias”. (MEIRELLES, Direito Administrativo Brasileiro , 

2010) 

No mesmo ponto de vista crítico, José Carlos de Moraes Salles diz que:“[...] 

essa prática vai se transformando em procedimento corriqueiro, diuturna e 

conscientemente empregado”.(SALLES, 2006, p. 847) 

Marçal Justen Filho avança na discussão e admite que a prática é 

inconstitucional gerando punição aos responsáveis: 



“Trata-se, em última análise, de prática inconstitucional, cuja solução 

haveria de ser a restituição do bem ao particular, acompanhada de 

indenização por perdas e danos, e a punição draconiana para os 

responsáveis pela ilicitude”. [...](JUSTEN FILHO, 2006, p. 453) 

“Lamentavelmente, reputa-se que o apossamento fático pelo Estado de um 

bem acarreta sua integração no domínio público, tese fundada do art. 35 do 

Decreto-Lei n. 3.365/41 e em outras disposições pretéritas. Essa concepção 

deve ser repudiada em vista da Constituição: se a desapropriação depende 

da prévia e justa indenização em dinheiro, a ser fixada judicialmente, não há 

fundamento jurídico mínimo para afirmar a aquisição do domínio do Estado 

mediante um ato de força, incompatível com a ordem jurídica. É evidente 

que, em face da Constituição, cabe a reivindicação de bens indevidamente 

apossados pelo Estado”.(JUSTEN FILHO, 2006, p. 453) 

O referido autor ainda vai além, ao questionar os altos valores que poder 

público é condenado a pagar a título de danos, ocasionando consequentemente 

danos aos cofres públicos: 

Os cofres públicos têm arcado com o pagamento de indenizações 

vultuosíssimas. O montante das indenizações supera largamente o preço de 

mercado dos bens, especialmente por efeito da incidência dos juros 

compensatórios desde a ocupação.(JUSTEN FILHO, 2006) 

José Carlos de Moraes Salles, aborda sobre a facilidade dos agentes públicos 

atuais, na prática do apossamento sem prévio processo e indenização, na medida 

em que a obrigação de pagar, será adia e ficará a obrigação de pagar aos mandatos 

dos futuros governantes: 

Torna-se mais fácil invadir a propriedade particular para só depois de muitos 

anos indenizar [...] deixando o encargo do pagamento das indenizações 

para governos futuros.(SALLES, 2006) 

Após tudo o que foi apresentado até o momento ao longo do presente 

trabalho, qualifica-se o apossamento administrativo como prática abusiva e ilícita, 

em razão, principalmente, da violação ao direito à propriedade, o qual é garantido 

constitucionalmente pela nossa Carta Magna de 1988. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após uma vasta análise de posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais ao 

longo do presente trabalho, tendo em vista a analise expositivos, podemos concluir 

que a desapropriação indireta surgiu na França, entre o período de 1850 a 1880, 

tendo em vista que a teoria da desapropriação indireta utilizada no Brasil baseou-se 

na teoria francesa, tendo sido o Ministro Orosimbo Nonato primeiro brasileiro a 

utilizar o termo “desapropriação indireta”, no país. 

Atualmente a desapropriação indireta no direito brasileiro tem fundamento em 

lei, artigo 35, do Decreto-lei n° 3.365/1941, e tem sido aceita desde sua instituição, 

sem que nunca se houvesse declarado a sua inconstitucionalidade, os Tribunais a 

reconhecem e têm, inclusive, editado súmulas com referência ao devido 

instituto.(Brasil, Decreto-lei n° 3.365/1941) 

 Em segundo momento, após uma análise crítica sobre o embate entre a 

desapropriação indireta e o direito de propriedade assegurado pela Constituição 

Federal de 1988, o presente trabalho apontou para a necessidade de combater o 

instituto estudado, que segundo alguns autores, não possui regime jurídico legal por 

ir em sentido contrário ao procedimento estabelecido em lei para o devido e 

necessário processo (passo a passo) de desapropriação. Tendo em vista que, 

vivemos em um Estado democrático de direito, o qual confere vasta proteção à 

propriedade privada, não podendo haver espaço para a aceitação da banalização 

desse instituto.  

Por fim, vale ressaltar, que quando o Estado pratica tal conduta, além dos 

prejuízos causados aos particulares, a desapropriação indireta acaba gerando um 

prejuízo aos cofres públicos (erário), na medida em que o orçamento público é 

utilizado no pagamento de indenizações altíssimas, de modo a superar, em 

determinados casos, o valor que seria pago caso o poder público tivesse instaurado 

o procedimento desapropriatório dentro dos critérios legais. 

Contudo, conclui-se que, em síntese, as considerações finais do presente 

trabalho, buscou em primeiro momento trazer à tona por meio de uma análise 

expositiva, a evolução histórica do instituto da desapropriação indireta no direito 

brasileiro e suas origens, além de apresentar o equilíbrio que deve haver entre o 



interesse público e o interesse privado, por meio de uma análise crítica sobre a 

desapropriação indireta e a garantia do direito de propriedade assegurado pela 

Carta Magna, de modo que ao final atentamos ainda para as consequências que o 

determinado procedimento pode acarretar para os cofres públicos. 
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