
AULA 04: 

INTERVENÇÃO DO ESTADO 

NA PROPRIEDADE PRIVADA 



DIREITO ADMINISTRATIVO II 

 

1. NOS CAPÍTULOS ANTERIORES... 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 Papel do Estado ao longo do tempo  

 Estado no passado: Segurança externa e paz interna 

 Estado moderno: Estado deve promover também as aspirações 

coletivas 

 A propriedade na Constituição Federal 

 Direito natural inserido como direito fundamental: Associar 

com direitos humanos/cláusulas pétreas (Art. 5º, XXII) 

 Propriedade no passado/na atualidade (função social): (Art. 

5º, XXIII, CF) 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 Fundamento da Intervenção Estatal 

 Ajustar à propriedade aos inúmeros fatos exigidos pela 

função social a que está condicionada. 

  Intervenção como poder jurídico do Estado: Decorre de 

sua soberania/ Poder de império. 

3. ESPÉCIES DE INTERVENÇÃO  

 As intervenções estatais à propriedade privada podem 

ser enquadradas em dois grandes grupos: 

 INTERVENÇÕES RESTRITIVAS 

 INTERVENÇÕES SUPRESSIVAS 
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3. CATEGORIAS DE INTERVENÇÃO  

 Intervenção Restritiva 

 Impõe restrições sem retirá-la do seu dono. 

  Fica este condicionado às imposições sem contudo perder a 

propriedade. 

 Fazem parte desse grupo: Servidão Administrativa, Requisição 

Administrativa, Ocupação Temporária, Limitações Administrativas 

e o Tombamento 

  Intervenção Supressiva 

 Transfere o Estado coercitivamente para a si a propriedade de 

terceiro em prol do interesse público previsto em lei. 
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4. ESPÉCIES DE INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE 
 

4.1. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 Imposição geral, gratuita, unilateral e de ordem pública 

condicionadora do exercício de direitos ou de atividades 

particulares às exigências do bem-estar social. 

 Imposição Geral: É aplicável a todos, ou seja, os destinatários da 

regra são indeterminados. 

 Características 

 Tem origem no Poder de Polícia 

 Podem consistir numa obrigação de fazer ou não fazer 

 Bens passíveis da limitação: Bens móveis, imóveis ou serviços 
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4. ESPÉCIES DE INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE 
 

4.1. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 Intervenção no Tempo: Tem caráter definitivo. 

 Motivo da intervenção: Satisfação de interesses públicos abstratos  

 Instrumento de instituição: Atos legislativos (Primariamente) e 

administrativos de ordem geral (Secundariamente). 

 Cabimento de Indenização: Sendo imposições de ordem geral 

não rendem indenização em favor dos proprietários em regra. 

  Admissão excepcional em danos desproporcionais a particular ou grupo 

de particulares. (TN) 
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4. ESPÉCIES DE INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE 
 

4.2. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA (ART. 5º, XXV, CF) 

 Modalidade de intervenção estatal através do qual o Estado utiliza 

de bens móveis, imóveis e serviços particulares em SITUAÇÃO DE 

PERIGO PÚBLICO IMINENTE. 

 Incidência sobre os bens: Pode recair sobre bens móveis, móveis 

ou serviços. 

 Motivo da intervenção: Situação de público iminente. Inexistência 

da condição autoriza ingresso no Judiciário para a anulação. 

 Instrumento da intervenção: Basta ato administrativo. 
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4. ESPÉCIES DE INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE 
 

4.2. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA (ART. 5º, XXV, CF) 

 Intervenção no Tempo: Natureza transitória, ou seja, extinção 

ocorrerá logo que desapareça a situação de perigo que levou à 

sua instituição.  

 Cabimento de Indenização: O pagamento de indenização só 

ocorrerá em caso de danos e será feito ulteriormente. 

 A requisição administrativa pode ser civil ou militar: A origem da 

requisição estava associada à necessidades da administração nos 

casos de guerras ou movimentos graves de ordem política.  
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4. ESPÉCIES DE INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE 
 

4.3. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA 

 Autoriza o Estado ou seus delegatários a usar propriedade imóvel 

particular para a execução de obras e serviços de interesse 

coletivo. 

 Servidão administrativa ≠ Servidão privada 

 Incidência sobre os bens: Pode recair somente bens imóveis. 

 Motivo da intervenção: Execução de obras e serviços de interesse 

coletivo 

 Intervenção no Tempo: A servidão é permanente mas pode ser 

extinta por fato superveniente. (TN) 
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4. ESPÉCIES DE INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE 
 

4.3. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA 

 Cabimento de Indenização: Deve ser prévia e condicionada a 

existência de prejuízo ao particular. 

 Ônus da prova do prejuízo cabe ao particular 

 Indenização nunca pode corresponder ao valor do imóvel 

 Indenização deve contemplar a parcela dos juros moratórios, 

atualização monetária, honorários de advogados, custas judiciais 

 Prazo para pleitear a indenização: 5 anos 

 A servidão pode incidir também sobre bens públicos. 
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4. ESPÉCIES DE INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE 
 

4.3. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA 

 Formas de instituição da servidão administrativa 

 Acordo Administrativo 

 Após a declaração de utilidade pública, as partes concordam com a servidão.  

 Acordo é formalizado por escritura pública, registrada do Registro de Imóveis. 
 

 Sentença Judicial 

 Ocorre quando não há acordo entre as partes após a decretação de utilidade 

pública. Cabe ao Poder Público propor a ação judicial para constituir a servidão 

 Procedimento análogo à desapropriação  

 Lei 
 Posição sustentada por alguns doutrinadores  
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4. ESPÉCIES DE INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE 
 

4.4. OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA 

 Intervenção na qual o Poder Público, ou quem lhe faça as 

vezes, utiliza, transitoriamente, imóveis dos particulares 

como meio de apoio à execução de obras e serviços 

públicos em situações de normalidade.  

 Dica de Ouro I: É bem parecida com a requisição só que 

não há aqui perigo público iminente. 

 Dica de Ouro II: A servidão é permanente enquanto a 

ocupação é temporária. 
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4. ESPÉCIES DE INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE 
 

4.4. OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA 

 Incidência sobre os bens: Em regra aplica-se aos bens 

imóveis  (art. 36, Decreto-lei 3.365/41). Admite-se também nos 

bens móveis, pessoal e serviços (art. 58, V, Lei 8666/93). 

  

 [...]nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, 

imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da 

necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais 

pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato 

administrativo. (art. 58, V, Lei 8666/93) 
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4. ESPÉCIES DE INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE 
 

4.4. OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA 

 Motivo da intervenção: Satisfação do interesse público (Art. 5º, 

XXIII e art. 170, III, CF) 

 Intervenção no Tempo: A ocupação administrativa tem natureza 

transitória. 

 Cabe Indenização: De forma geral, só haverá direito à 

indenização posteriormente e em caso de ocorrência de prejuízo. 
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4. ESPÉCIES DE INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE 
 

CUIDADO COM A CONSTITUIÇÃO  - ART. 136, II, CF !!! 

 O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho 

da República e o Conselho de Defesa Nacional, 

decretar estado de defesa para preservar ou 

prontamente restabelecer, em locais restritos e 

determinados, a ordem pública ou a paz social 

ameaçadas por grave e iminente instabilidade 

institucional ou atingidas por calamidades de grandes 

proporções na natureza. II - ocupação e uso 

temporário de bens e serviços públicos, na hipótese 

de calamidade pública, respondendo a União pelos 

danos e custos decorrentes. 
 

É OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA? 

Tá de sacanagem 

legislador constitucional! 
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4. ESPÉCIES DE INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE 
 

4.5.  TOMBAMENTO (Decreto-lei 25/37) 

 Intervenção estatal restritiva de bens móveis ou imóveis para a 

preservação do patrimônio cultural brasileiro. 

 Diferença para as demais intervenções: Não retira a 

propriedade e a posse mantidas com seu detentor.  

 Incidência sobre os bens: Imóveis ou móveis, inclusive os públicos, 

observadas os critérios regulares. (P1 – Todos de todos/P2 – Os maiores dos menores). 

 Motivo da intervenção: Proteção do Patrimônio cultural brasileiro. (Art. 

216, CF) 

 Intervenção no Tempo: Permanente 
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4. ESPÉCIES DE INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE 
 

4.5.  TOMBAMENTO (Decreto-lei 25/37)  

 Instituição da Intervenção: Ocorre mediante regular processo 

administrativo, respeitando a ampla defesa e o contraditório, com a 

posterior inscrição do  bem no Livro Tombo. 

 Se imóvel deve  haver averbação no Ofício de Registro de Imóveis 

respectivo bem. 

 A venda, transmissão judicial ou causa mortis desse bem não é proibida 

mas deve ser informada à Administração Pública, em especial ao 

órgão público cultural competente, sob pena de multa de 10% sobre o 

valor da venda. (art. 13,§1º, Decreto-lei nº 25/1937) 
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4. ESPÉCIES DE INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE 
 

4.5.  TOMBAMENTO (Decreto-lei 25/37)  

 Espécies de Tombamento 

A) Voluntário: Decorre da iniciativa do próprio proprietário do bem ou 

quando o Poder Público decide realizar o tombamento e o proprietário 

não se opõe. 

B) Compulsório: Poder Público tomba o bem mesmo sem a concordância 

do proprietário. Nesse caso o Poder Público inscreverá o bem como 

tombado, apesar da resistência e do inconformismo do proprietário.  

C) Provisório: É a restrição ao bem enquanto está em curso o processo 

administrativo. Tem a mesma eficácia restritiva do tombamento definitivo. 
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4. ESPÉCIES DE INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE 
 

4.5.  TOMBAMENTO (Decreto-lei 25/37)  

 Espécies de Tombamento 

D) Definitivo: Quando, depois de concluído o processo, o Poder 

Público inscreve o bem como tombado no registro de tombamento. 

E)  Geral: Tem por objeto os bens situados em um bairro ou cidade. 

F) Individual: Refere-se a um bem determinado. 

 Destombamento 

 Embora não seja comum é possível que, depois do tombamento, o Poder Público, 

de ofício ou em razão de solicitação do proprietário ou de outro interessado, 

julgue ter desaparecido o fundamento que deu suporte ao ato. 
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4. ESPÉCIES DE INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE 
 

4.5.  TOMBAMENTO (Decreto-lei 25/37)  

 

 Direito de Preferência 

 No caso de alienação onerosa do bem tombado, o Poder Público 

tem o direito de preferência, manifestado no prazo de 30 dias, sob 

pena de nulidade da alienação, sequestro do bem e imposição ao 

proprietário e ao adquirente de multa de 20% (vinte por cento) do 

valor do contrato. 
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4. ESPÉCIES DE INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE 
 

4.5.  TOMBAMENTO (Decreto-lei 25/37)  

 Efeitos do tombamento 

 Nos imóveis vizinhos também não poderá haver construções que 

impeçam a visibilidade do imóvel tombado. 

 É vedado ao proprietário, ou ao titular de eventual direito de uso, 

destruir, demolir ou mutilar o bem tombado; 

 O proprietário somente poderá reparar, pintar ou restaurar o bem 

após a devida autorização do poder público; 

 O tombamento não impede o proprietário de gravá-lo por meio de 

penhor, anticrese ou hipoteca. 
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4. ESPÉCIES DE INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE 
 

4.5.  TOMBAMENTO (Decreto-lei 25/37)  

 Efeitos do tombamento 

 O proprietário terá o dever de conservar o bem  tombado, mas, se 

são possuir recursos para tal, deverá comunicar o fato ao órgão que 

decretou o tombamento; 

 Independentemente de solicitação do proprietário, pode o Poder 

Público, em caso de urgência, tomar a iniciativa de providenciar as 

obras de conservação; 

 Cabimento de indenização:  Em regra não. Caberá excepcionalmente 

nos casos em que importar numa restrição especial, individual, afetando 

sobremaneira o uso do bem. 

Comentar que às vezes o tombamento gera vantagens e 
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4. ESPÉCIES DE INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE 
 

4.6.  DESAPROPRIAÇÃO  

 Trata-se da transferência compulsória da propriedade 

particular para o Poder Público ou seus delegados, por 

utilidade, necessidade pública ou interesse social. 

 Forma originária de aquisição da propriedade privada São 

passíveis de desapropriação os bens móveis ou móveis, 

materiais ou imateriais, públicos ou privados. 

 Exige, em regra, prévia e justa indenização em dinheiro.  
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4. ESPÉCIES DE INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE 
 

4.6.  DESAPROPRIAÇÃO  

 ESPÉCIES DE DESAPROPRIAÇÃO 

ORDINÁRIA: Envolve a desapropriação por necessidade 

pública, utilidade pública ou de interesse social, mediante prévia 

e justa indenização em dinheiro (REGRA). 

 EXTRAORDINÁRIA 

 Desapropriação urbanística: Feita pelo Município quando o 

proprietário do solo urbano não edifica compulsoriamente a 

sua propriedade, não paga IPTU progressivo. Indenização 

em  títulos da dívida pública, resgatáveis em até 10 anos. 
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4. ESPÉCIES DE INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE 
 

4.6.  DESAPROPRIAÇÃO  

 ESPÉCIES DE DESAPROPRIAÇÃO 

 EXTRAORDINÁRIA 

 Desapropriação rural: Feita pela União para a reforma 

agrária e aplicada nos imóveis rurais que não atenderem a 

sua função social. Indenização em títulos da dívida agrária, 

resgatáveis em até 20 anos.  

 

 Desapropriação confiscatória: envolve glebas em que há 

cultura ilegal de plantas psicotrópicas – art. 243 CF.   
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Boa Noite! 

 

www.professorgomes.wordpress.com 


