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Quando foi publicada a 24ª edição do livro Direito Administrativo Descomplicado, 
estavam em vigor a Medida Provisória 700/2015 e a Medida Provisória 703/2015.  

Em 17 e 29 de maio de 2016, respectivamente, essas duas medidas provisórias 
tiveram a sua vigência encerrada (não foram convertidas em lei).  

Apresentamos, abaixo, nos tópicos da obra que foram afetados pelas Medidas 
Provisórias 700/2015 e 703/2015, as atualizações que, em decorrência da 
cessação da vigência delas, se tornaram necessárias. 

 

CAPÍTULO 9 – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 

1) No item 4.4 (“Aplicação direta de sanções”), deve, simplesmente, ser eliminado 
o último parágrafo. É este o parágrafo a ser suprimido: 

 

................. 

Por derradeiro, convém averbar que a Medida Provisória 703/2015 (não convertida em lei até o 
fechamento desta edição) incluiu o § 2º no art. 25 da Lei 12.846/2013, com o escopo de estabelecer 
o prazo de prescrição de cinco anos para infrações previstas em normas de licitações e contratos 

administrativos. O prazo é contado da data da ciência da infração ou, no caso de infração 
permanente ou continuada, do dia em que ela tiver cessado. Essa prescrição, na esfera 
administrativa ou judicial, será interrompida com a instauração de processo que tenha por objeto a 
apuração da infração. 

 

CAPÍTULO 10 – LICITAÇÕES PÚBLICAS 

 

2) No item 6.7 (“Pregão”), deve, simplesmente, ser eliminado o parágrafo abaixo 
indicado em fonte vermelha: 

 

................. 

Nos termos do mesmo dispositivo legal, aquele que se enquadrar em qualquer dessas hipóteses 
ficará impedido de licitar e contratar com a União, estados, Distrito Federal ou municípios 
(dependendo do ente que aplique a penalidade) e será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas 
de cadastramento de fornecedores semelhantes mantidos por estados, Distrito Federal ou 
municípios, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato 
e das demais cominações legais.  

Vem a propósito mencionar que a Medida Provisória 703/2015 (não convertida em lei até o 
fechamento desta edição) incluiu o § 2º no art. 25 da Lei 12.846/2013, com o escopo de estabelecer 
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o prazo de prescrição de cinco anos para infrações previstas em normas de licitações e contratos 

administrativos. O prazo é contado da data da ciência da infração ou, no caso de infração 
permanente ou continuada, do dia em que ela tiver cessado. Essa prescrição, na esfera 
administrativa ou judicial, será interrompida com a instauração de processo que tenha por objeto a 
apuração da infração. 

Aplicam-se subsidiariamente ao pregão as disposições constantes da Lei 8.666/1993. 

............... 

 

CAPÍTULO 11 – SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

3) No item 7.9 (“Prerrogativas do poder concedente”), letra “d” (“poder de aplicar 
diretamente penalidades contratuais e administrativas”), deve, simplesmente, ser 
eliminado o parágrafo abaixo indicado em fonte vermelha: 

 

............... 

Enfatizamos que a Lei 8.987/1995 exige que as penalidades, sejam quais forem, não só constem 
expressamente do contrato de concessão (ou de permissão), como também tenham sido previamente 
explicitadas na minuta deste, que deve acompanhar o edital da licitação respectiva (art. 18, XIV).  

Por derradeiro, convém deixar consignado que a Medida Provisória 703/2015 (não convertida 
em lei até o fechamento desta edição) incluiu o § 2º no art. 25 da Lei 12.846/2013, com o escopo de 
estabelecer o prazo de prescrição de cinco anos para infrações previstas em normas de licitações 

e contratos administrativos. O prazo é contado da data da ciência da infração ou, no caso de 
infração permanente ou continuada, do dia em que ela tiver cessado. Essa prescrição, na esfera 
administrativa ou judicial, será interrompida com a instauração de processo que tenha por objeto a 
apuração da infração. 

 

CAPÍTULO 13 – CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

4) Próximo ao final do item 7.3 (“Procedimentos administrativos e ações judiciais”), 
há menção à Medida Provisória 703/2015 neste parágrafo, posto, aqui, em fonte 
vermelha: 

 

O § 1º do art. 17 vedava a realização de transação, acordo ou conciliação nas ações por atos 
de improbidade administrativa. Esse dispositivo, entretanto, foi revogado pela Medida Provisória 
703/2015 (não convertida em lei até o fechamento desta edição). 
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Esse parágrafo deve ser suprimido e, no lugar dele, é necessário mencionar a 
regra do § 1º do art. 17 da Lei 8.429/1992, que voltou a viger. Dessa forma, a 
parte final do item 7.3 (“Procedimentos administrativos e ações judiciais”) ficará 
assim: 

............ 

A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens 
havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor 
da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito (art. 18). 

É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações por atos de improbidade 
administrativa (art. 17, § 1.º). 

A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações civis necessárias à complementação 
do ressarcimento do patrimônio público (art. 17, § 2.º). 

A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o 

trânsito em julgado da sentença condenatória (art. 20). 

A autoridade judicial ou administrativa competente poderá, todavia, determinar o afastamento 
temporário do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da 
remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual (art. 20, parágrafo 
único). 

Convém frisar, o afastamento temporário não é uma sanção – tanto assim que o agente continua 
recebendo sua remuneração. Trata-se de mais uma medida cautelar prevista na Lei 8.429/1992 (a 
única das medidas cautelares previstas nessa lei que pode ocorrer na esfera administrativa). Por não 
configurar sanção, não há contraditório e ampla defesa prévios, em que o agente afastado pudesse 
discutir o cabimento, ou não, do seu afastamento temporário. 

 

5) O item 8 – “Responsabilização de pessoas jurídicas por atos contra a 
administração pública (Lei 12.846/2013)” – havia sido bastante alterado em 
decorrência da edição da Medida Provisória 703/2015. Com a perda da vigência 
dessa medida provisória, a Lei 12.846/2013 voltou a vigorar com a sua redação 
originária, exatamente a mesma que serviu de base à elaboração desse item 8 
na 23ª edição. Por esse motivo, deve-se desconsiderar o texto que está no item 8 
da 24ª edição e substituí-lo, integralmente, pelo da 23ª edição, abaixo reproduzido 
na íntegra: 

 

8. RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS POR ATOS CONTRA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (LEI 12.846/2013) 

Estudaremos neste tópico os principais aspectos da Lei 12.846/2013, que versa sobre 
responsabilidade civil e administrativa de pessoas jurídicas por atos contra a administração pública. 
Reconhecemos que a matéria tratada nessa lei não se insere com rigorosa exatidão no tema 
“controle da administração pública” – apenas indiretamente guarda com ele relação. Contudo, por 
não lograrmos enquadrá-la com maior precisão em qualquer outro capítulo desta obra, decidimos 
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apresentá-la neste, em breves traços. 

Os arts. 1.º e 2.º da Lei 12.846/2013 estabelecem o seu escopo e a sua abrangência. Segundo 
esses dispositivos, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos 
administrativo e civil, pelos atos lesivos na própria lei descritos, praticados em seu interesse ou 
benefício, exclusivo ou não.  

Os atos lesivos aqui referidos são praticados contra a administração pública, nacional ou 

estrangeira, por sociedades simples ou empresárias, personificadas ou não, fundações, associações 
de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no 
território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente. Estão incluídos 
no campo de incidência da Lei 12.846/2013 os atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira 
contra a administração pública estrangeira, ainda que cometidos no exterior (art. 28). 

É importante destacar que a Lei 12.846/2013 opera nas searas administrativa e cível, mas não 

na esfera penal. Ademais, a aplicação das sanções nela previstas não afeta os processos de 
responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de atos de improbidade administrativa 
enquadrados na Lei 8.429/1992, bem como de atos ilícitos alcançados pela Lei 8.666/1993 ou por 
outros diplomas legais concernentes a licitações e contratos da administração pública (inclusive a 
Lei 12.462/2011, que disciplina o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC).  

A responsabilização da pessoa jurídica com base na Lei 12.846/2013 não exclui nem pressupõe 
a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores – que respondem na medida da 

sua culpabilidade – ou de qualquer pessoa natural que seja autora, coautora ou partícipe do ato 
ilícito.  

Deve-se frisar que, enquanto é objetiva a responsabilidade da pessoa jurídica, a das pessoas 

naturais é subjetiva, significa dizer, depende de demonstração de que elas agiram com dolo ou 

culpa. Sem prejuízo dessa observação, a Lei 12.846/2013 estabelece a possibilidade de 
desconsideração da personalidade jurídica, sempre que utilizada com abuso do direito para 
facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos nela enumerados ou para provocar confusão 
patrimonial, sendo estendidos aos administradores e sócios com poderes de administração da pessoa 
jurídica todos os efeitos das sanções a ela aplicadas – observados, invariavelmente, o contraditório e a 
ampla defesa (art. 14). 

Os atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, que acarretam a incidência da 
Lei 12.846/2013 são todos aqueles que atentem contra o patrimônio público nacional ou 
estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais 
assumidos pelo Brasil, assim definidos, literalmente, em seu art. 5.º:  

 

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 
público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar 
a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei; 

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 

IV – no tocante a licitações e contratos: 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 
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caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório 
público; 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem 
de qualquer tipo; 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação 
pública ou celebrar contrato administrativo; 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em 
lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; 
ou 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados 
com a administração pública; 

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 
públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos 
órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 

 

A responsabilização da pessoa jurídica com base na Lei 12.846/2013 acarretará, na esfera 
administrativa, a aplicação das seguintes sanções (art. 6.º): 

 

I – multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do 
faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo 
administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, 
quando for possível sua estimação; e 

II – publicação extraordinária da decisão condenatória. 

 

Caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a 
multa será de seis mil reais a sessenta milhões de reais.  

A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato de 

sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios de comunicação de grande circulação na área da 
prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação 
nacional, bem como por meio de afixação de edital, pelo prazo mínimo de trinta dias, no próprio 
estabelecimento ou no local de exercício da atividade, de modo visível ao público, e no sítio 

eletrônico na rede mundial de computadores (internet). 

As sanções serão aplicadas com a devida fundamentação, isolada ou cumulativamente, de 
acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza dos atos lesivos, 
devendo ser levados em consideração a consumação ou não da infração, a vantagem auferida ou 
pretendida, a situação econômica do infrator, o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica 
com o órgão ou entidade pública lesados, entre outros aspectos arrolados no art. 7.º da lei. 

A aplicação das sanções administrativas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação da 



                                         Direito Administrativo Descomplicado 
                                            Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino 

                                         24.ª edição 
                                           Atualização Complementar 

 

 
reparação integral do dano causado (art. 6.º, § 3.º). 

A instauração e o julgamento do processo administrativo para apuração da responsabilidade 
de pessoa jurídica são de competência – que poderá ser delegada, vedada, porém, a subdelegação – 
da autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
que agirá de ofício ou mediante provocação, sempre observados, evidentemente, o contraditório e a 
ampla defesa.  

No âmbito do Poder Executivo federal, a Controladoria-Geral da União (CGU) terá 
competência concorrente para instaurar processos administrativos de responsabilização de pessoas 
jurídicas ou para avocar os processos instaurados, a fim de examinar a sua regularidade ou de 
corrigir o seu andamento.  

No caso dos atos ilícitos praticados contra a administração pública estrangeira, a apuração, o 
processo e o julgamento fundados na Lei 12.846/2013 competem à CGU.  

O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido 
por uma comissão composta de dois ou mais servidores estáveis, que deverá concluí-lo no prazo 
de cento e oitenta dias, contados da data da publicação do ato que a instituir, apresentando, ao 
final, relatórios sobre os fatos apurados e eventual responsabilidade da pessoa jurídica e sugerindo, 
motivadamente, as sanções a serem aplicadas. Esse prazo de cento e oitenta dias poderá ser 

prorrogado, mediante ato fundamentado da autoridade instauradora.  

O processo administrativo, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade 
instauradora para julgamento. 

A comissão poderá, cautelarmente, propor à autoridade instauradora que suspenda os 

efeitos do ato ou processo objeto da investigação. 

Após a conclusão do procedimento administrativo, a comissão dará conhecimento da existência 
dele ao Ministério Público, para apuração de eventuais delitos (art. 15).  

A responsabilidade da pessoa jurídica na esfera administrativa não afasta a possibilidade de 
sua responsabilização na esfera judicial (art. 18). 

Quanto à responsabilização judicial, estatui o art. 19 da Lei 12.846/2013 que a prática dos 
atos lesivos nela descritos autoriza a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, por 
meio das respectivas Advocacias Públicas ou órgãos de representação judicial, ou equivalentes, e o 
Ministério Público, a ajuizar ação com vistas à aplicação às pessoas jurídicas infratoras das 
seguintes sanções, que poderão ser impostas de forma isolada ou cumulativa: 

 

I – perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito 
direta ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro 
de boa-fé; 

II – suspensão ou interdição parcial de suas atividades; 

III – dissolução compulsória da pessoa jurídica; 

IV – proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de 
órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo 
poder público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) anos. 
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A dissolução compulsória da pessoa jurídica será determinada quando comprovado: (a) ter 
sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática de atos 
ilícitos; ou (b) ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos 
beneficiários dos atos praticados. 

O Ministério Público ou a Advocacia Pública ou órgão de representação judicial, ou equivalente, 
do ente público poderá requerer a indisponibilidade de bens, direitos ou valores necessários à 
garantia do pagamento da multa ou da reparação integral do dano causado, ressalvado o direito do 
terceiro de boa-fé.  

Sem prejuízo da aplicação dessas sanções que a Lei 12.846/2013 comina para a 
responsabilização judicial, poderão também, nas ações ajuizadas pelo Ministério Público, ser 
aplicadas aquelas penalidades previstas para a responsabilização administrativa – multa e 
publicação extraordinária da decisão condenatória (art. 6.º) –, desde que constatada a omissão das 

autoridades competentes para promover essa responsabilização (art. 20). 

Nas ações de responsabilização judicial, será adotado o rito previsto na lei da ação civil 

pública (Lei 7.347/1985). 

A condenação torna certa a obrigação de reparar integralmente o dano causado pelo ilícito, 
cujo valor será apurado em posterior liquidação, se não constar expressamente da sentença (art. 21, 
parágrafo único).  

As multas e os bens, direitos ou valores objeto de perdimento aplicados com fundamento na Lei 
12.846/2013 serão destinados preferencialmente aos órgãos e entidades públicos lesados (art. 24). 

A prescrição das infrações previstas na Lei 12.846/2013 ocorre em cinco anos, contados da 
data da ciência da infração ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver 
cessado. Na esfera administrativa ou judicial, a prescrição será interrompida com a instauração 

de processo que tenha por objeto a apuração da infração (art. 25). 

A autoridade competente que, tendo conhecimento das infrações previstas na Lei 12.846/2013, 
não adotar providências para a apuração dos fatos será responsabilizada penal, civil e 
administrativamente nos termos da legislação específica aplicável (art. 27). 

A Lei 12.846/2013, em seu art. 16, faculta à autoridade máxima de cada órgão ou entidade 
pública celebrar o assim chamado “acordo de leniência” com as pessoas jurídicas que colaborem 

efetivamente com as investigações e o processo administrativo concernentes aos atos pelos quais 
estejam sendo responsabilizadas, desde que dessa colaboração resulte: (a) a identificação dos 
demais envolvidos na infração, quando couber; e (b) a obtenção célere de informações e 
documentos que comprovem o ilícito sob apuração. 

É fácil perceber que o “acordo de leniência” é semelhante à figura que, no direito penal, 
consagrou-se sob a denominação de “delação premiada” – especialmente àquela regrada na Lei 
9.807/1999. Aliás, convém abrir um parêntese para registrar que a Lei 12.529/2011, relativa ao 
“Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência”, também contém normas, em seus arts. 86 e 87, 
acerca de um “acordo de leniência” que pode ser celebrado administrativamente com pessoas físicas 
e jurídicas autoras de infração à ordem econômica, nos mesmos moldes deste que ora estamos 
estudando.  
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O acordo de leniência regulado na Lei 12.846/2013 somente poderá ser celebrado se preenchidos, 

cumulativamente, os seguintes requisitos (art. 16, § 1.º): 

 

I – a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para 
a apuração do ato ilícito; 

II – a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração investigada a 
partir da data de propositura do acordo; 

III – a pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e 
permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo, sob 
suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu encerramento. 

 

A contrapartida da celebração desse acordo de leniência para a pessoa jurídica está prevista 
no § 2.º do art. 16, a saber:  

 

a) redução em até dois terços do valor da multa aplicável; 

b) exclusão da penalidade de publicação extraordinária da decisão condenatória, prevista no art. 6.º, 
II; e 

c) exclusão da penalidade de proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou 

empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas 
pelo poder público, pelo prazo mínimo de um e máximo de cinco anos, prevista no art. 19, IV. 

 

O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o 

dano causado e a sua celebração interrompe o prazo prescricional dos atos ilícitos de que trata a 
Lei 12.846/2013.  

A CGU é o órgão competente para celebrar os acordos de leniência no âmbito do Poder 

Executivo federal, bem como no caso de atos lesivos praticados contra a administração pública 
estrangeira (art. 16, § 10). 

É de interesse trazer a lume que a Lei 12.846/2013 estendeu a possibilidade de celebração de 
acordo de leniência a outras infrações além daquelas que ela própria tipifica. Deveras, no seu art. 
17, ela faculta à administração pública celebrar acordo de leniência com a pessoa jurídica 
responsável pela prática de ilícitos previstos na Lei 8.666/1993, com vistas à isenção ou à 
atenuação das sanções administrativas estabelecidas nos arts. 86 a 88 desse mesmo diploma legal. 
Impende pontuar, todavia, que a Lei 12.846/2013 nada esclarece a respeito das atenuações que 
poderiam decorrer desse acordo de leniência, nem informa se a isenção de sanções pode ser 
concedida a todas as penalidades enumeradas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/1993, ou somente a 
algumas delas.  

Merece referência o fato de a Lei 12.846/2013 haver criado, no âmbito do Poder Executivo 
federal, o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), com o fim de reunir e dar 
publicidade às sanções aplicadas, com base nela, pelos órgãos ou entidades dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário de todas as esferas de governo (art. 22). 
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Também deverão ser registradas no CNEP as informações acerca dos acordos de leniência 

celebrados, salvo se esse procedimento vier a causar prejuízo às respectivas investigações e aos 
processos administrativos, incluindo-se ainda no referido cadastro, caso a pessoa jurídica não 
cumpra os termos do acordo de leniência, referência a esse descumprimento (art. 22, §§ 3.º e 4.º).  

Os registros das sanções e acordos de leniência serão excluídos do CNEP depois de decorrido o 
prazo previamente estabelecido no ato sancionador ou do cumprimento integral do acordo de leniência 
e da reparação do eventual dano causado, mediante solicitação do órgão ou entidade sancionadora 
(art. 22, § 5.º). 

Por fim, deve-se ressaltar que as disposições da Lei 12.846/2013 não excluem as competências 
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), do Ministério da Justiça e do 
Ministério da Fazenda para processar e julgar fato que constitua infração à ordem econômica (art. 
29).  

 

CAPÍTULO 16 – INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE 

 

6) O item 2.6.3 (“Bens desapropriáveis”) havia sofrido alterações ocasionadas pelo 
acréscimo do § 2º-A ao art. 2º do Decreto-Lei 3.365/1941, promovido pela Medida 
Provisória 700/2015. Essa medida provisória também modificara, nesse mesmo 
art. 2º, a redação do § 2º, mas o conteúdo deste, na essência, restara mantido. 
Com a cessação da vigência da Medida Provisória 700/2015, deve-se substituir o 
texto do item 2.6.3 por este, abaixo (trata-se, exatamente, do texto que constava 
desse mesmo item na 23ª edição do livro): 

 

2.6.3. Bens desapropriáveis 

Como regra, a desapropriação pode ter por objeto qualquer espécie de bem susceptível de 
valoração patrimonial. O bem a ser desapropriado pode ser móvel ou imóvel, corpóreo ou 
incorpóreo. Admite-se que a desapropriação incida sobre: o espaço aéreo, o subsolo, as ações, 
quotas ou direitos de qualquer sociedade etc. 

Os bens imóveis, entretanto, só podem ser desapropriados por um ente federado em cujo 
território estejam situados. Dito de outra forma, um estado não pode desapropriar bens imóveis 
localizados no território de outro estado e um município não pode desapropriar bens imóveis 
situados no território de outro município. Essa restrição, evidentemente, não se aplica à União, que 
pode desapropriar bens em qualquer ponto do território nacional. 

Não obstante a regra geral, acima enunciada, há bens que não podem ser desapropriados. São 
exemplos a moeda corrente do País (pois ela é o próprio meio em que comumente se paga a 
indenização pela desapropriação) e os chamados direitos personalíssimos, tais como a honra, a 
liberdade e a cidadania. 

São insuscetíveis de expropriação, segundo a jurisprudência de nossa Corte Suprema, as 
margens dos rios navegáveis (Súmula 479 do STF). 
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Também não é cabível a desapropriação de pessoas jurídicas, pois estas são sujeitos de direitos, 

e não objetos. Dessa forma, embora vulgarmente se diga que uma determinada entidade foi 
desapropriada, a afirmação incorre em imprecisão técnica, porque o que se desapropria são os bens 
ou os direitos representativos do capital dessa pessoa jurídica. Nas lapidares palavras do Prof. Celso 
Antônio Bandeira de Mello, “as pessoas não se extinguem por via da desapropriação”. 

Os bens públicos pertencentes às entidades políticas podem ser objeto de desapropriação, 
mas devem ser observadas as restrições vazadas no § 2.º do art. 2.º do Decreto-Lei 3.365/1941, 
dispositivo que nossa jurisprudência entende compatível com a Constituição de 1988 – portanto, por 
ela recepcionado –, cuja redação transcrevemos: 

 

§ 2.º Os bens do domínio dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios 
poderão ser desapropriados pela União, e os dos Municípios pelos Estados, mas, em 
qualquer caso, ao ato deverá preceder autorização legislativa. 

 

São, portanto, dois os requisitos para a desapropriação de bens públicos pertencentes aos entes 
da Federação: 

 

1.º) que a desapropriação se dê dos entes federados de nível territorial mais abrangente para os de nível 
territorial menos abrangente; e 

2.º) que exista lei, editada pelo ente federado que procederá à desapropriação, autorizando que ele o faça. 

 

O primeiro dos requisitos merece um detalhamento maior. Como corolário do enunciado do § 
2.º do art. 2.º do Decreto-Lei 3.365/1941, tem-se que: 

 

a) a União pode desapropriar bens dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; 

b) um estado pode desapropriar bens de um município, desde que se trate de município situado no seu 
território; 

c) os municípios e o Distrito Federal não podem desapropriar bens das demais entidades federativas; 

d) a União não pode ter os seus bens desapropriados. 

 

O preceito legal ora em foco – § 2.º do art. 2.º do Decreto-Lei 3.365/1941 – é criticado por 
alguns autores, sob a alegação de que ofenderia a igualdade entre os entes da Federação. 

É verdade que não existe hierarquia entre os entes políticos, vale dizer, União, estados, Distrito 
Federal e municípios são entidades juridicamente isonômicas entre si. Todavia, como já foi dito, a 
jurisprudência entende perfeitamente válido o dispositivo em comento. 

A fundamentação para tanto é a de que, por razões de ordem lógica, os interesses nacionais 
devem prevalecer sobre os regionais, os quais, por sua vez, devem ter precedência aos interesses 
locais. Assim, tendo em conta que a União representa os interesses nacionais, os estados tutelam os 
interesses regionais e os municípios sustentam os interesses locais, faz-se legítima a desapropriação na 
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linha descendente, mas não o contrário. Repita-se que isso não decorre de relação hierárquica entre 
os entes da Federação, mas, sim, do reconhecimento de uma ordem de preferência entre os interesses 
que eles representam.1 

Essas regras valem, igualmente, para as pessoas administrativas vinculadas a cada um dos entes 
federados, integrantes da respectiva administração indireta, inclusive no caso das pessoas 
administrativas cujos bens se classificam formalmente como bens privados (fundações públicas 
com personalidade jurídica de direito privado, sociedades de economia mista e empresas públicas). 

Exemplificando, um estado não pode desapropriar bens de uma autarquia da União, nem de 
uma sociedade de economia mista federal; um município não pode desapropriar bens de uma 
fundação pública estadual, nem de uma empresa pública federal; um estado não pode desapropriar 
bens de uma sociedade de economia mista de outro estado, nem bens de uma fundação pública de 
um município situado no território de outro estado. 

Note-se que a restrição independe de estar, ou não, o bem da pessoa administrativa afetado a 
alguma finalidade pública.2 Por outras palavras, não pode ser desapropriado por entes federados 
“menores” nenhum bem das pessoas administrativas vinculadas a entes federados “maiores”, 
mesmo que se trate de bem que não seja utilizado em atividades voltadas a fins públicos. 

Enfim, as pessoas administrativas vinculadas a um ente federado, integrantes de sua 
administração indireta, sujeitam-se às mesmas regras a este aplicáveis, no que concerne à 
desapropriação dos bens dele por outros entes federados. 

Uma importante ressalva, entretanto, deve ser feita. 

Conforme o entendimento jurisprudencial consagrado no âmbito do Supremo Tribunal Federal 
e do Superior Tribunal de Justiça, um município ou um estado pode desapropriar bens de uma 
pessoa administrativa vinculada à União, desde que haja prévia autorização do Presidente da 

República, concedida mediante decreto.3 

Esse entendimento pode ser estendido. Vale dizer, um decreto estadual pode autorizar um 
município situado no respectivo território a desapropriar bens de pessoas administrativas vinculadas 
ao estado, integrantes de sua administração indireta. 

É interessante observar que não está prevista no Decreto-Lei 3.365/1941 essa possibilidade de 
autorização dos entes “maiores” para que os “menores” desapropriem os bens de suas pessoas 

                                                 
1 Vem a propósito observar que, pelo mesmo fundamento – existência de benefício de ordem entre os interesses 

tutelados nos diferentes níveis da Federação –, se ocorrer a hipótese de dois entes federados simultaneamente 
quererem desapropriar um mesmo bem privado, terá preferência o ente federado “maior”. Por exemplo, se a União e um 
município, ao mesmo tempo, desejam desapropriar um determinado bem (evidentemente, situado no território do 
município), terá precedência a União.  

 

2 Essa é a orientação que pensamos ser predominante na jurisprudência, razão pela qual a perfilhamos nesta obra. É 
também o entendimento defendido pelo Prof. José dos Santos Carvalho Filho. Alertamos, entretanto, que não existe 
consenso na doutrina.  

 

3 RE 115.665/MG, rel. Min. Carlos Madeira, 18.03.1988; RE 172.816/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, 09.02.1994; REsp 
71.266/SP, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 18.09.1995; REsp 1.188.700/MG, rel. Min. Eliana Calmon, 18.05.2010. 
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administrativas. A jurisprudência construiu esse entendimento a partir da lição de alguns 
administrativistas e, também, por analogia com o preceituado no § 3.º do art. 2.º do Decreto-Lei 
3.365/1941, inserido pelo Decreto-Lei 856/1969, que reproduzimos abaixo: 

 

§ 3.º É vedada a desapropriação, pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e 
Municípios de ações, cotas e direitos representativos do capital de instituições e 
empresas cujo funcionamento dependa de autorização do Governo Federal e se 
subordine à sua fiscalização, salvo mediante prévia autorização, por decreto do 
Presidente da República. 

 

É importante anotar que os administrativistas em geral, bem como a jurisprudência, 
prelecionam que também os bens de uma pessoa privada (não integrante da administração pública) 
que seja delegatária de um serviço público de titularidade de um ente federado “maior” têm a sua 
desapropriação por um ente “menor” vedada, salvo se o ente “maior” autorizar, mediante decreto, a 
desapropriação. Destaque-se que, nessa hipótese, a limitação só alcança os bens da pessoa privada 
delegatária – concessionária, permissionária ou detentora de autorização de serviço público – que 
sejam efetivamente empregados na prestação do serviço público. Trata-se de interpretação 
extensiva do § 3.º do art. 2.º do Decreto-Lei 3.365/1941, visando, sobretudo, à efetivação do 
princípio da continuidade dos serviços públicos. 

Finalizando este tópico, trazemos à colação excertos da ementa do aresto prolatado pelo 
Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 172.816/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, 
em 09.02.1994, que aborda, de forma bastante didática, muitos dos pontos que acabamos de expor 
(grifamos): 

 

1. A União pode desapropriar bens dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e 
dos Territórios e os Estados, dos Municípios, sempre com autorização legislativa 
especifica. A lei estabeleceu uma gradação de poder entre os sujeitos ativos da 

desapropriação, de modo a prevalecer o ato da pessoa jurídica de mais alta categoria, 
segundo o interesse de que cuida: o interesse nacional, representado pela União, 
prevalece sobre o regional, interpretado pelo Estado, e este sobre o local, ligado ao 
Município, não havendo reversão ascendente; os Estados e o Distrito Federal não 
podem desapropriar bens da União, nem os Municípios, bens dos Estados ou da União 
(Decreto-Lei n.º 3.365/1941, art. 2.º, § 2.º). 

2. Pelo mesmo princípio, em relação a bens particulares, a desapropriação pelo Estado 
prevalece sobre a do Município, e da União sobre a deste e daquele, em se tratando do 
mesmo bem. 

3. Doutrina e jurisprudência antigas e coerentes. Precedentes do STF: RE 20.149, MS 
11.075, RE 115.665, RE 111.079. 

4. Competindo à União, e só a ela, explorar diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou permissão, os portos marítimos, fluviais e lacustres (art. 21, XII, f, da CF), 
está caracterizada a natureza pública do serviço de docas. 

5. A Companhia Docas do Rio de Janeiro, sociedade de economia mista federal, 
incumbida de explorar o serviço portuário em regime de exclusividade, não pode ter 
bem desapropriado pelo Estado. 
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(...) 

11. Se o serviço de docas fosse confiado, por concessão, a uma empresa privada, seus 

bens não poderiam ser desapropriados por Estado sem autorização do Presidente 

da Republica (Súmula 157 e Decreto-Lei n.º 856/1969); não seria razoável que imóvel 
de sociedade de economia mista federal, incumbida de executar serviço público da 
União, em regime de exclusividade, não merecesse tratamento legal semelhante. 

(...) 

  

7) O item 2.6.4 (“Competência”) havia sofrido alterações para contemplar a nova 
redação que a Medida Provisória 700/2015 dera ao art. 3º do Decreto-Lei 
3.365/1941 (a lista dos legitimados a promover a desapropriação – competência 
executória – tinha sido bastante ampliada). Com a cessação da vigência da 
Medida Provisória 700/2015, deve-se substituir o texto do item 2.6.4 por este, 
abaixo: 

 

2.6.4. Competência 

O estudo das competências estatais relacionadas à desapropriação deve distinguir três frentes 
distintas: competência legislativa, competência declaratória e competência executória. 

A competência para legislar sobre desapropriação é privativa da União (CF, art. 22, II). Essa 
competência, entretanto, pode ser delegada aos estados e ao Distrito Federal, por meio de lei 

complementar que os autorize a legislar sobre questões específicas relacionadas a desapropriações 
de seu interesse (CF, art. 22, parágrafo único). 

A competência para declarar a utilidade pública ou o interesse social do bem, com vistas à 
futura desapropriação, é da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, porquanto a 
eles cabe proceder à valoração dos casos de utilidade pública e de interesse social que justifiquem a 
desapropriação. Esses casos, por óbvio, podem ser de interesse federal, estadual ou municipal, razão 
pela qual todos os entes federativos podem declarar a utilidade pública ou o interesse social. 

Entretanto, há um caso de desapropriação por interesse social em que a competência 

declaratória é exclusiva da União: a hipótese de desapropriação por interesse social para o fim 
específico de promover a reforma agrária (CF, art. 184). 

A competência executória, isto é, a competência para promover efetivamente a 
desapropriação, providenciando as medidas necessárias e desempenhando as atividades que 
culminarão na transferência da propriedade, é mais ampla. Além da própria pessoa política que 
declarou a utilidade pública ou o interesse social do bem, são legitimadas para executar a 
desapropriação, desde que haja autorização expressa constante de lei ou contrato, as entidades 

da administração indireta e as concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Todas 
essas pessoas têm possibilidade de executar a desapropriação, figurando no processo com iguais 
prerrogativas e os respectivos ônus, inclusive o relativo ao pagamento da indenização. 

  

8) O item 2.6.6.1 (“Fase declaratória”) havia sofrido alterações para, dentre outros 
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objetivos, registrar a nova redação que a Medida Provisória 700/2015 dera ao art. 
7º do Decreto-Lei 3.365/1941. Com a cessação da vigência da Medida Provisória 
700/2015, deve-se substituir o texto do item 2.6.6.1 por este, abaixo: 

 

2.6.6.1. Fase declaratória 

A fase declaratória tem início com a chamada “declaração expropriatória”, por meio da qual 
o Poder Público afirma a existência de utilidade pública ou de interesse social na desapropriação de 
determinado bem e expressa a sua intenção de ulteriormente transferir o respectivo domínio para o 
seu patrimônio, ou para o de outra entidade, sempre com a finalidade de promover a satisfação do 
interesse público. 

A declaração expropriatória é feita por decreto do Presidente da República, governador ou 
prefeito. Admite-se, também, que a iniciativa da desapropriação seja do Poder Legislativo (art. 8.º 
do Decreto-Lei 3.365/1941). Nessa última hipótese, excepcional, há controvérsia doutrinária sobre 
o ato a ser utilizado pelo Poder Legislativo. Os administrativistas, majoritariamente, sustentam que 
a declaração expropriatória seria veiculada em lei, mas importantes autores entendem que o ato 
deve ser um decreto legislativo. A diferença fundamental é que, se o ato for um decreto legislativo, 
não há sujeição ao Poder Executivo, para efeito de sanção ou veto. 

É oportuno registrar que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional dispositivo da Lei 
Orgânica do Distrito Federal (LODF) que exigia prévia aprovação da Câmara Legislativa para a 
edição do decreto expropriatório pelo governador desse ente federado. Entendeu a Corte Suprema 
que a regra da LODF extrapolava o procedimento previsto no Decreto-Lei 3.365/1941 e, portanto, 
houve invasão, pelo Distrito Federal, da competência privativa da União para legislar sobre 
desapropriação (CF, art. 22, II). Além disso, deixou assente nossa Corte Suprema, citando diversos 
precedentes, que o Poder Executivo tem discricionariedade para tomar a decisão político-
administrativa de expropriar um bem de propriedade de um particular, não podendo o exercício 
dessa competência estar sujeito a exigência de prévia aprovação legislativa.4 

A declaração expropriatória deve conter: (a) a descrição precisa do bem a ser desapropriado; 
(b) a finalidade da desapropriação; (c) a hipótese legal descrita na lei expropriatória que autoriza a 
desapropriação que se pretende executar. 

Expedido o decreto, declarando a utilidade pública ou o interesse social, manifestada está a 
intenção do Poder Público de desapropriar o bem ali especificado. Com a publicação do decreto, 
surgem os seguintes efeitos: 

 

a) autorização para que as autoridades administrativas penetrem nos prédios compreendidos na 
declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao auxílio de força policial (ocorrendo excesso 
ou abuso de poder, cabe indenização por perdas e danos, sem prejuízo da ação penal); 

b) início da contagem do prazo para a caducidade do ato; 

c) indicação do estado em que se encontra o bem objeto da declaração para efeito de fixação do valor 

                                                 
4   ADI 969/DF, rel. Min. Joaquim Barbosa, 27.09.2006. 
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da futura indenização. 

 

A respeito da indenização dos bens desapropriados, cabe destacar estes pontos: após a 
declaração de utilidade pública ou de interesse social, fazem jus a indenização as benfeitorias 

necessárias e, caso o proprietário tenha sido autorizado pelo Poder Público a efetuá-las, também as 
benfeitorias úteis; não são indenizáveis as benfeitorias voluptuárias realizadas após a declaração 
de utilidade pública ou de interesse social.  

Não há impedimento para que sejam concedidas licenças para obras no imóvel já declarado de 
utilidade pública ou de interesse social, mas o valor da obra não se incluirá na indenização, quando 
a desapropriação for efetivada (Súmula 23 do STF). 

No caso de declaração de utilidade pública, o decreto expropriatório caduca no prazo de cinco 

anos, contado da data de sua expedição, se nesse prazo não for efetivada a desapropriação mediante 
acordo ou não for proposta a respectiva ação judicial. 

Na hipótese de desapropriação por interesse social, o prazo para que ocorra a caducidade é de 
dois anos, também contado a partir da expedição do decreto. 

Se consumada a caducidade, somente depois de decorrido o prazo de um ano poderá o 
mesmo bem ser objeto de nova declaração de utilidade pública ou de interesse social. 

 

9) O item 2.6.7 (“Ação de desapropriação”) também tinha sido alterado para 
adequar-se à nova redação que a Medida Provisória 700/2015 dera ao art. 3º do 
Decreto-Lei 3.365/1941. Com a cessação da vigência desta, deve-se substituir o 
texto do item 2.6.7 por este, abaixo: 

 

2.6.7. Ação de desapropriação 

O sujeito ativo da ação de desapropriação será a pessoa política que expediu o decreto 
expropriatório ou, desde que haja autorização expressa em lei ou contrato, uma entidade da 
administração indireta ou uma concessionária ou permissionária de serviços públicos. 

O proprietário nunca atua como parte no polo ativo da ação de desapropriação. Ele será 
sempre sujeito passivo no processo (réu) e atuará contestando, mediante apresentação das razões 
que entender idôneas para esse desiderato, a proposta feita pelo expropriante. 

O pedido na ação será a consumação da transferência da propriedade do bem para o patrimônio 
do expropriante.  

Nos literais termos do art. 13 do Decreto-Lei 3.365/1941, “a petição inicial, além dos requisitos 
previstos no Código de Processo Civil, conterá a oferta do preço e será instruída com um exemplar 
do contrato, ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação, ou cópia 
autenticada dos mesmos, e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações”. 

O Ministério Público, obrigatoriamente, intervirá em todos os processos de desapropriação. 
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10) O item 2.6.9 (“Desapropriação por zona”) tinha sido alterado para adequar-se 
à nova redação que a Medida Provisória 700/2015 dera ao parágrafo único do art. 
4º do Decreto-Lei 3.365/1941. Com a cessação da vigência desta, deve-se 
substituir o texto do item 2.6.9 por este, abaixo (trata-se, exatamente, do texto que 
constava desse mesmo item na 23ª edição do livro): 

 

2.6.9. Desapropriação por zona 

Ocorre a assim chamada “desapropriação por zona” (ou “desapropriação extensiva”) quando 
o poder público expropria uma extensão de área maior do que a estritamente necessária para a 
realização de uma obra ou serviço, com a inclusão de áreas adjacentes que ficam reservadas para 
uma das finalidades seguintes: 

a) ulterior continuação do desenvolvimento da obra ou do serviço – isto é, desapropria-se uma área 
maior do que aquela que inicialmente será de fato utilizada, a fim de possibilitar, em momento 
posterior, a ampliação da abrangência da atividade estatal (obra ou serviço); ou 

b) para serem alienadas depois que, em decorrência da obra ou do serviço, ocorrer a sua valorização. 

 

Essa segunda possibilidade de desapropriação por zona – reserva das áreas excedentes 

visando à sua futura alienação – evita que os particulares que eram proprietários daqueles imóveis 
tenham ganhos extraordinários com a valorização causada pelas obras ou serviços públicos. Esse 
ganho decorrente da valorização imobiliária extraordinária será auferido pelo poder público – e 
não pelo particular que era o antigo proprietário –, quando forem alienadas as áreas excedentes que 
haviam sido expropriadas com o preciso intuito de serem vendidas depois de valorizadas (a lei 
chama essa alienação futura de “revenda”, expressão evidentemente imprópria, uma vez que não 
houve venda alguma anterior, e sim desapropriação). 

A base legal da desapropriação por zona é o art. 4.º do Decreto-Lei 3.365/1941, cuja transcrição 
faz-se oportuna: 

 

Art. 4.º A desapropriação poderá abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento 
da obra a que se destina, e as zonas que se valorizarem extraordinariamente, em 
consequência da realização do serviço. Em qualquer caso, a declaração de utilidade 
pública deverá compreendê-las, mencionando-se quais as indispensáveis à continuação da 
obra e as que se destinam à revenda.  

Parágrafo único. Quando a desapropriação destinar-se à urbanização ou à reurbanização 
realizada mediante concessão ou parceria público-privada, o edital de licitação poderá 
prever que a receita decorrente da revenda ou utilização imobiliária integre projeto 
associado por conta e risco do concessionário, garantido ao poder concedente no mínimo o 
ressarcimento dos desembolsos com indenizações, quando estas ficarem sob sua 
responsabilidade. 

 

Cabe comentar, por fim, o parágrafo único acima reproduzido, acrescentado pela Lei 
12.873/2013 para cuidar especificamente de desapropriações por zona que se destinem a 
urbanizações e a reurbanizações realizadas mediante concessão, ou por meio de parceria 
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público-privada (PPP). Preceitua ele que, nessa hipótese, poderá o edital de licitação da concessão 
ou da PPP prever que a obtenção de receita com a alienação da área excedente desapropriada ou 
com a sua utilização imobiliária integre projeto associado (ao projeto de urbanização ou 
reurbanização), a ser implementado por conta e risco do concessionário, garantindo-se ao poder 
público, caso tenha sido ele que assumiu as indenizações pelas expropriações, ressarcimento do 
valor correspondente, no mínimo, aos respectivos desembolsos. 

Mais detalhadamente, seria esta a situação a que o dispositivo em apreço se reporta: o poder 
público pretende urbanizar ou reurbanizar uma determinada área, mas não o fará diretamente, e sim 
por meio de concessão, ou de PPP. O projeto de urbanização ou reurbanização inclui a realização de 
desapropriações por zona. Em tal caso, o edital da licitação da concessão ou da PPP poderá prever 
que a obtenção, pelo concessionário, de receita decorrente de exploração imobiliária ou da 
“revenda” de áreas excedentes dessas desapropriações por zona integre um projeto associado 
(secundário ou acessório) ao projeto de urbanização ou reurbanização. Esse projeto acessório 
deverá ser executado por conta e risco do concessionário. Caso ele o implemente, terá que repassar 
ao poder público, desde que tenha sido deste último o ônus das indenizações devidas pelas 
desapropriações, parte da receita auferida com o projeto associado (com a “revenda” ou a utilização 
imobiliária). O valor desse repasse deverá assegurar, no mínimo, o ressarcimento da quantia que o 
poder público desembolsou com as indenizações. 

 

11) O item 2.6.11 (“Tredestinação”) tinha sido alterado com o principal objetivo de 
apontar os reflexos que o acréscimo dos §§ 4º e 5º ao art. 5º do Decreto-Lei 
3.365/1941, promovido pela Medida Provisória 700/2015, poderia ter sobre a 
doutrina e a jurisprudência relativas à figura da tredestinação. Com a cessação da 
vigência da Medida Provisória 700/2015, deve-se substituir o texto do item 2.6.11 
por este, abaixo: 

 

2.6.11. Tredestinação 

Ocorre a tredestinação quando o Poder Público expropriante dá ao bem desapropriado uma 
destinação diferente daquela que estava prevista no decreto expropriatório.  

Seria o caso de o Poder Público desapropriar certa área a fim de nela construir uma escola e, na 
prática, em vez de providenciar as medidas para tanto necessárias, conceder autorização a determinada 
empresa para utilização daquela área em outras finalidades, de interesse dela. Nesse caso, tem-se a 
tredestinação ilícita, em que há desvio de finalidade, destinação do bem expropriado a uma finalidade 
que não atende ao interesse público. Caracterizada a tredestinação ilícita, a desapropriação deve ser 
considerada nula, com a reintegração do bem ao ex-proprietário – ou, se isso não for possível, com a 
indenização deste pelos danos emergentes e eventuais lucros cessantes. 

A doutrina aponta, também, a hipótese de tredestinação lícita, em que, mantida a finalidade de 
interesse público, o Poder Público expropriante dá ao bem desapropriado destino diverso daquele 
inicialmente planejado. É o caso, por exemplo, de o Estado desapropriar uma área para a construção 
de uma escola e, dado o interesse público superveniente, vir a construir no local um hospital. 
Conforme já deixou assente o Superior Tribunal de Justiça “se ao bem expropriado for dada 
destinação que atende ao interesse público, ainda que diversa da inicialmente prevista no decreto 
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expropriatório, não há desvio de finalidade”.5 Nessa hipótese, não há que se falar em ilicitude, 
tampouco em surgimento de algum direito para o ex-proprietário. 

Se a alienação do bem ocorreu mediante negócio jurídico bilateral (desapropriação amigável), 
não terá o particular direito a qualquer indenização no caso de o Poder Público ter destinado o bem a 
fim diverso do que pretendia.  

 

12) O item 2.6.12 (“Retrocessão”) tinha sido alterado em razão do acréscimo do § 
6º ao art. 5º do Decreto-Lei 3.365/1941, operado pela Medida Provisória 700/2015. 
Com a cessação da vigência desta, deve-se substituir o texto do item 2.6.12 por 
este, abaixo: 

 

2.6.12. Retrocessão 

A retrocessão encontra-se disciplinada no art. 519 do Código Civil nos seguintes termos: 

 

Art. 519. Se a coisa expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública, ou por 
interesse social, não tiver o destino para que se desapropriou, ou não for utilizada em 
obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado direito de preferência, pelo preço 
atual da coisa. 

 

A retrocessão, portanto, é aplicável nas desapropriações por utilidade ou necessidade pública, 
ou por interesse social, e tem como pressupostos: (a) não ser dado ao bem o destino para o qual ele 
fora desapropriado; e (b) não ser utilizado o bem desapropriado em obras ou serviços públicos.  

Observe-se, dessarte, que não caberá a retrocessão no caso de tredestinação lícita, isto é, 
quando o bem teve destinação diferente daquela para a qual fora expropriado, mas foi dada a ele 
uma utilização que atende ao interesse público – realização de uma obra pública ou prestação de um 
serviço público. 

Enfim, a retrocessão somente poderá decorrer de uma situação em que se configure a 
tredestinação ilícita – quando houver sido desviada a destinação do bem desapropriado e esta não 
corresponder a uma finalidade de interesse público. Nessa hipótese, o expropriante passa a ter a 
obrigação de oferecer ao ex-proprietário o bem, pelo valor atual, a fim de que ele possa exercer o 
direito de preferência. Caso o ex-proprietário o exerça, o bem retornará ao seu domínio; se isso não 
for possível, a obrigação do expropriante e o direito do expropriado resolvem-se em perdas e danos.  

Não se deve confundir desistência da desapropriação com retrocessão: aquela só pode ocorrer 
antes de efetivada a transferência da propriedade do bem, antes da sua incorporação ao patrimônio 
do expropriante; a retrocessão, diferentemente, pressupõe um processo de desapropriação 
concluído, com o domínio do bem já transferido ao expropriante. 

 

                                                 
5   REsp 968.414/SP, Rel. Min. Denise Arruda, 11.09.2007. 
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