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1. Introdução
O objetivo deste trabalho é o estudo da

desapropriação indireta. O interesse pelo tema
decorre do fato de a desapropriação indireta ser,
no direito brasileiro, uma criação pretoriana
antes de ser doutrinária. Ela é uma situação de
fato que não se encontra disciplinada por leis
específicas, como o são a desapropriação direta
e as ações possessórias.

Os estudiosos de direito público contempo-
râneo entendem que a jurisprudência tem
fundamental importância para o estudo deste
ramo do direito. Assim entendem, porque a
doutrina publicista deveria ser renovada com
mais freqüência; como isto não ocorre, a
jurisprudência supriria esta lacuna entre
realidade fática, legislação e doutrina.

Percebe-se na atualidade uma tendência à
publicização do direito. Este “fenômeno” tem
conduzido ao reexame de determinados
institutos, entre eles o instituto da propriedade.
A desapropriação indireta seria conseqüência
da reavaliação do instituto da propriedade,
sendo este mais um aspecto a despertar interesse
pelo estudo do tema a ser discutido.

O estudo da desapropriação indireta deve
ser feito através do exame das suas origens
históricas, o direito francês, da jurisprudência
e, também, da posição dos doutrinadores.
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Como uma conseqüência do reexame do
instituto da propriedade, os julgadores partem
do princípio de que a afetação do imóvel ao
domínio público inviabiliza a ação reivindica-
tória, restando ao particular pleitear a total
indenização pelos danos causados pela
Administração. Os tribunais vêm mostrando-se
favoráveis a esta total indenização dos
administrados lesados no seu direito de
propriedade.

O objetivo deste trabalho, portanto, é
esmiuçar estas contradições e nuanças que
percebemos no “instituto” da desapropriação
indireta, de acordo com uma metodologia
moderna de estudo dos temas de direito público,
através das construções jurisprundenciais.

2. Desapropriação: uma visão
geral do instituto

A desapropriação é um procedimento
formal, tem seus requisitos previstos na
Constituição Federal brasileira e encontra-se
totalmente disciplinada por lei.

Atualmente, o direito de propriedade é
garantido pela Constituição Federal. Ela o
assegura a todos os brasileiros e estrangeiros
residentes no país no seu art. 5º, XII, desde
que atendida a sua função social. Todavia, é o
direito civil que disciplina o uso da propriedade
e as relações civis a ela referentes.

A mesma Constituição, nos artigos 182, §
4º, III, e 184, autoriza a desapropriação do
imóvel que não cumpra a sua função social. O
art. 5º, inciso XXIV, prevê a desapropriação
por necessidade ou utilidade pública, ou por
interesse social, mediante prévia indenização
em dinheiro, com algumas exceções, também
previstas na Constituição.

A matéria é conceituada com grande clareza
por Celso Antônio Bandeira de Mello, verbis:

“Desapropriação é o procedimento
administrativo através do qual o Poder
Público, compulsoriamente, despoja
alguém de uma propriedade e a adquire
para si, mediante indenização, fundada
em um interesse público. À luz do direito
brasileiro, desapropriação se define como
o procedimento através do qual o Poder
Público, compulsoriamente, por ato
unilateral, despoja alguém de um bem
certo, fundado em necessidade pública,
utilidade pública ou interesse social,

adquirindo-o originariamente mediante
prévia e justa indenização pagável em
dinheiro”1.

A desapropriação, então, é um procedimento
administrativo formal através do qual a
Administração expropria o administrado de um
bem. Entretanto, é necessário que se preencham
os requisitos constitucionais exigidos. Estes
requisitos são a necessidade ou utilidade pública
ou o interesse social e a prévia e justa
indenização em dinheiro, todos previstos no art.
5º da Constituição Federal.

O fundamento da desapropriação é a função
social da propriedade. Essa função social advém
da supremacia do interesse coletivo sobre o
individual, o que dá ao Estado o domínio
eminente sobre todos os bens existentes em seu
território, disciplinando o uso destes bens de
forma a atingir o bem-estar de toda a coletivi-
dade.

Nesse sentido é a lição de Hely Lopes
Meirelles:

“Dentre os atos de intervenção estatal
na propriedade, destaca-se a desapro-
priação, que é a mais drástica das formas
de manifestação do poder de império, ou
seja, da soberania interna do Estado no
exercício de seu domínio eminente sobre
todos os bens existentes no território
nacional” 2.

Acrescente-se que, apesar de o poder
expropriatório ser discricionário, no que
concerne às opções de utilidade pública e de
interesse social, “só é legitimamente exercitável
nos limites traçados pela Constituição e nos
casos expressos em lei, observado o devido
procedimento legal”3.

Assim, a desapropriação, inobstante se
constituir um ato discricionário e unilateral do
Estado, que despoja o particular de um bem,
mediante prévia e justa indenização, nos casos
de utilidade ou necessidade pública ou interesse
social, é um procedimento administrativo que
deve seguir todas as fases, exigências e
formalidades estabelecidas na legislação que a
disciplina, não podendo jamais ser feita ao
arredio da lei.

1 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elemen-
tos de Direito Administrativo. São Paulo : Revista
dos Tribunais, 1987. p.188-9.

2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Adminis-
trativo Brasileiro. 17. ed. São Paulo : Malheiros,
1991. p. 506.

3 Ibidem.
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Isso porque, como todo ato resultante de
competência discricionária, decorre de
autorização legal a que o administrador, diante
dos casos concretos que enfrenta, venha a adotar
a solução que melhor atenda ao interesse
público também definido em lei.

3. Origem histórica da desapropriação indireta
A desapropriação indireta tem sua origem

no direito francês. A legislação francesa prevê
alguns casos de desapropriação indireta, mas
os tribunais também entendem como desapro-
priação indireta aquela resultante do domínio
ilegítimo pela Administração da propriedade
particular. Em ambos os casos, a competência
para dirimir as questões referentes à desapro-
priação indireta é judiciária e não administrativa.

Para o exame da origem histórica da
desapropriação indireta, neste trabalho, foram
escolhidos os seguintes autores franceses:
George Vedel, Marcel Waline e H. Berthélemy.
Foram estes três os escolhidos, porque, em toda
a doutrina e jurisprudência analisada, eles são
os mais citados e conceituam e discutem o tema
com clareza.

Como se assinalou anteriormente, os
doutrinadores franceses admitem duas
modalidades de desapropriação indireta. A
primeira abrange os casos de desapropriação
indireta 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.

George Vedel define a desapropriação
indireta como

“a incorporação da propriedade privada
imobiliária ao domínio do Estado ou de
uma pessoa jurídica de direito público
sem que tenha ocorrido a desapropriação
por utilidade pública”4.

Marcel Waline complementa o conceito de
George Vedel esclarecendo que:

“É possível que o domínio de uma
propriedade seja consumado pela

Administração sem o processo regular
de desapropriação, mas de boa-fé; ele
resulta indiretamente de uma operação
inadequadamente traçada, sem a
intenção de anexar fraudulentamente
uma propriedade privada”5.

Sendo assim, Waline ressalta a necessidade de
a desapropriação indireta resultar de um erro
da Administração no planejamento e execução
de uma obra pública, não havendo nenhuma
intenção fraudulenta de expropriar o
proprietário particular sem o processo regular
de desapropriação.

Berthélemy acrescenta ao entendimento de
Vedel e Waline que:

“Pode ocorrer, através de operações
jurídicas ou materiais, que a Adminis-
tração ocupe, de maneira definitiva, uma
propriedade privada sem ter podido ou
sem ter recorrido ao processo de
desapropriação”6.

Então, pode-se acrescentar ao conceito de Vedel
e à observação de Waline – que a Administração
não pode valer-se de meios fraudulentos para
apropriar-se da propriedade particular – o
entendimento de Berthélemy, admitindo haver
casos em que a Administração não pode valer-se
do adequado processo de desapropriação antes
de apossar-se definitivamente da propriedade
particular.

George Vedel chama atenção, ainda, para a
necessidade de se distinguir a desapropriação
indireta do prejuízo causado pelos trabalhos na
execução de obras públicas. Nesse sentido
esclarece Vedel:

“A desapropriação indireta deve ser
diferenciada dos prejuízos causados pelos
trabalhos públicos. Ela supõe um
desapossamento, um domínio da
propriedade em si mesma, enquanto o
prejuízo causado pelo trabalho público à
propriedade supõe, simplesmente, um
atentado, que não seja o domínio”7.

Sendo assim, diante da posição dos
doutrinadores acima exposta, pode-se entender
como caracterizada a desapropriação indireta

4 VEDEL, George. Droit Adminstratif. Paris :
Presse Universitaire de France, 1959. V. 2, p. 537.
Nossa tradução.

5 WALINE, Marcel. Précis de Droit Adminis-
tratif. Paris : Ed. Montchrestein, 1969. p. 77. Nossa
tradução.

6 BERTHÉLEMY, H. Traité élémentaire de Droit
Adminstratif. Paris : Librairie Arthur Rousseau,
1933. p. 698-699. Nossa tradução.

7 VEDEL, op. cit., p. 539. Nossa tradução.
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quando houver o apossamento, por parte da
Administração, da propriedade particular
resultante de um erro no planejamento de uma
obra pública e não uma forma fraudulenta de
apropriar-se da propriedade do particular sem
valer-se do processo previsto em lei para a
desapropriação. Partindo do princípio de que
“a obra pública mal edificada não pode ser
destruída”8, surge a necessidade de indenizar
o particular por ter sido privado de uma
propriedade e esta não mais ser-lhe restituída,
como o seria se a apropriação tivesse sido feita
por um particular. É necessário, então, recorrer-
se ao Judiciário para que este estipule a
indenização devida.

Os doutrinadores franceses entendem que
a competência para fixar a indenização devida
ao particular expropriado indiretamente é dos
tribunais judiciários e não do Conselho de
Estado.

George Vedel entende que o proprietário
expropriado indiretamente não pode ter um
tratamento menos favorável do que aquele dado
ao proprietário expropriado através do processo
adequado de desapropriação, dirigindo-se a um
tribunal administrativo. Ele tem os mesmos
direitos que teria caso a Administração tivesse
seguido o processo de desapropriação regular.
O direito de propriedade deve ser resguardado
e a garantia é dada pela competência do Judi-
ciário para fixar a indenização9.

Marcel Waline acompanha Vedel nesse
entendimento, afirmando que

“a competência é do Judiciário para
indenizar o proprietário expropriado
em virtude do que chamamos de
desapropriação indireta. Estão presentes
todos os elementos de fundo de uma
desapropriação, somente faltou o
processo; omitindo o processo regular de
desapropriação (substituído pela delimi-
tação do domínio público insuficiente
para realizar validamente uma transfe-
rência de propriedade), a Administração
não pode elidir a competência judiciária
para fixar a indenização”10.

Também Berthélemy entende que a intervenção
dos tribunais judiciários é um princípio
incontestável, sendo competente o juízo no qual
se processaria a desapropriação11.

George Vedel lembra que
“é importante observar que a transferência
da propriedade não se opera juridicamente
através da construção da obra pública,
ela será adquirida apenas quando o
proprietário tiver requerido nos tribunais
judiciários a fixação de indenização que
lhe é devida e lhe será paga”12.

Os doutrinadores franceses entendem ser
necessário a intervenção do Judiciário para
fixar a indenização devida ao proprietário
expropriado indiretamente, bem como para
tornar válida a transferência da propriedade.
Assim procedem, porque entendem que o
particular expropriado indiretamente deve ter
os mesmos direitos do particular expropriado
diretamente.

Como já foi dito, a doutrina francesa
entende existirem duas modalidades de
desapropriação indireta: uma prevista em lei e
outra resultante do domínio ilegítimo da
Administração.

Berthélemy aponta três casos previstos na
legislação francesa de desapropriação indireta.
O primeiro caso é a desapropriação indireta
relacionada às vias públicas (Lei de 16.09.1807)
para abrir novas vias ou alargar as já existentes
e que admite incorporada ao patrimônio público
a parcela da propriedade particular necessária
para atingir esses dois fins. O juízo competente
para examinar essa questão é o mesmo da
desapropriação, tratando-se de grandes vias
ou vias urbanas.  O segundo caso é a
desapropriação indireta pela ocupação
prolongada por mais de cinco anos em virtude
de obras públicas. Essa ocupação dá direito ao
proprietário de reclamar a indenização através
da desapropriação indireta. O terceiro caso
mencionado por Berthélemy é a desapropriação
indireta nos casos de instalação de aparelhos
telegráficos13.

A desapropriação indireta resultante do
domínio ilegítimo da Administração, no direito
francês, não está prevista em lei, ela é uma
criação doutrinária e jurisprudencial. Quando
a Administração constrói uma obra pública
numa propriedade particular, através do
princípio da via de fato (voie de fait),  o
proprietário pode recorrer ao Judiciário para que
expulse a Administração de sua propriedade. Em
contrapartida, essa expulsão fica prejudicada

8 Ibidem, p. 588. Nossa tradução.
9 Ibidem, p. 539.
10 WALINE, op. cit., p. 539. Nossa tradução.
11 BERTHÉLEMY, op. cit., p. 699.

12 VEDEL, op. cit., p. 539. Nossa tradução.
13 BERTHÉLEMY, op. cit., p. 699-700.
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pelo princípio da intangibilidade da obra
pública (L’ouvrage publique mal planté ne se
detruit pas); de outra sorte, o particular não
pode ter sua propriedade restituída. Sendo
assim, restaria a dúvida de como proceder
devolvendo o imóvel ao particular ou
conservando a obra pública nele edificada e
restituindo-o de seu prejuízo. A Administração
tem poder de desapropriar reconhecendo a
desapropriação. Ainda se o invasor da
propriedade particular fosse outro particular,
esse poderia reivindicar a posse de sua
propriedade. No caso, o invasor é a Adminis-
tração e a solução apresentada para o caso é a
desapropriação indireta, que irá fixar a
indenização devida pela Administração ao
particular.

Na França, todos os prejuízos resultantes
da execução de um serviço público devem ser
reclamados perante o Conselho de Estado.
Todavia, conforme escreve Berthélemy, “os
tribunais judiciários são os guardiões naturais
da propriedade e a expropriação, mesmo
indireta, não pode efetuar-se sem a sua
intervenção”14.

Dessa forma, pode-se perceber que a
desapropriação indireta originária do domínio
ilegítimo da Administração é uma criação
doutrinária e jurisprudencial, não uma previsão
legal. Ela deve ser examinada pelos tribunais
judiciários e não pelo Conselho de Estado.

Foi esta última modalidade de desapropriação
indireta, ou seja, aquela resultante do domínio
ilegítimo da Administração, que influenciou os
tribunais brasileiros, resultando na construção
jurisprudencial, hoje aceita pelos julgadores
com o nome de desapropriação indireta. Quanto
à discussão da competência ser judiciária ou
administrativa, não é importante para o estudo
da desapropriação indireta no caso brasileiro,
uma vez que, no Brasil, não existe uma justiça
administrativa especial, nos moldes da francesa.

4. As características e a sustentação
doutrinária da desapropriação indireta.

A crítica negativa ao “instituto”
A desapropriação indireta é “uma solução

de equilíbrio a uma situação de fato”15. Os
doutrinadores entendem a desapropriação

indireta como um esbulho, onde a Administração
Pública é a esbulhadora e o administrado é o
esbulhado. Entre os doutrinadores, alguns
aceitam a desapropriação indireta como uma
solução sensata a uma situação de fato e outros
a entendem como inconstitucional.

Sendo inconstitucional a desapropriação
indireta, o dispositivo legal aplicável à situação
fática seria o art. 926 do Código de Processo
Civil, que garante a reintegração do possuidor
na hipótese de esbulho. Entendem, ainda, que
a única restrição admitida em favor de quem
desencadeia a indireta expropriação seria a do
parágrafo único do art. 928 do Código de
Processo Civil16, segundo o qual: “Contra as
pessoas jurídicas de direito público não será
deferida a manutenção ou reintegração liminar
sem prévia audiência dos respectivos represen-
tantes judiciais”.

Alguns autores consideram a desapropriação
indireta inconstitucional, porque entendem que
ela afronta vários textos legais, inclusive a
Constituição Federal. Eles relutam, portanto,
em aceitá-la. Dentre esses autores estão Carlos
Ayres Britto e José Sérgio Monte Alegre, que
resumem as linhas contestatórias a esta
aceitação nos seguintes termos:

1) “Nega-se ao procedimento legal a
qualidade de funcionar como garantia dos
particulares e, nessa medida, concorre-se para
instabilizar as relações jurídicas entre os
administrados e a Administração, em
detrimento da segurança”;

2) “despoja-se o direito de propriedade de
um de seus elementos intrínsecos que é a
faculdade de o seu titular reaver o bem de quem
ilegalmente o detenha, tal como consignado no
art. 524 do Código Civil”;

3) “reconhece-se que o interesse público não
está condicionado, na sua realização, a uma
determinada via legal. É afirmar: o interesse
coletivo deixa de ser radicalmente intra legem,
porquanto os fins passam a justificar os meios”;

4) “estimula-se a máquina administrativa
do Estado a se subtrair às penosidades ínsitas a
todo o procedimento formal, para ingressar no
domínio das vias de fato e na comunidade do
consummatum est”;

5) “dá-se ao instituto da desapropriação uma
exegese ampliativa, esquecendo-se de que ela

14 BERTHÉLEMY, op. cit., p. 701. Nossa tradução.
15 CARVALHO, Carlos Eduardo Vieira de.

Desapropriação indireta. Revista de Direito Público,
v. 97, p. 181, jan./mar. 1991.

16 BRITTO, Carlos Ayres, MONTE ALEGRE,
José Sérgio. Desapropriação indireta : inconstitu-
cionalidade. Revista de Direito Público, v. 74, p.
254-55, abr./jun. 1986,
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é medida excepcional e, como tal, deve ser
interpretada restritivamente”;

6) “usurpa-se uma competência exclusiva
do Poder Judiciário, que é a de autorizar o órgão
expropriante a imitir, provisoriamente, na posse
do bem de domínio privado e a de expedir o
título com base no qual se fará a transcrição”;

7) “coloca-se o administrado em posição
menos cômoda que aquela pré-indicada em lei,
de que é exemplo a privação da possibilidade
de levantamento de parte do preço indenizatório
do bem expropriado (dado que, se indireto o
expropriamento, furta-se o Poder Público à
obrigação do prévio depósito do quantum
devido ao particular)”;

8) “existe uma invencível incompatibilidade
entre a desapropriação indireta e a Constituição
brasileira, não tanto pela falta de previsão
constitucional para a modalidade indireta da
desapropriação, mas pelo fato constatável de
que a Magna Carta tudo fez, às escâncaras, para
impedir que o Estado assim procedesse.
Repudiou, assim, o uso da desapropriação como
instrumento de ocupação administrativa de bens
particulares, instituindo a figura da requisição,
esta sim, como expressão de uma autêntica via
de fato ou do poder de auto-executoriedade”;

9) “a norma infraconstitucional (Decreto-
Lei nº 3.365/45) é também repelente da desa-
propriação indireta, pois que, sobre indicar as
duas únicas vias de efetivação do despojamento
compulsivo (que são o acordo com o  expropriado
e a sentença judicial), torna dependente de
autorização jurisdicional a imissão provisória da
Administração na posse do bem particular”;

10) “o art. 35 do Decreto-Lei citado, que
tem servido de justificativa para a malsinada
atribuição de efeitos jurídicos à desapropriação
indireta”, apenas enuncia que o particular
que anuir ao processo administrativo de
desapropriação, ou que venha sucumbir em
ação judicial da espécie, já não pode reivindicar
seu antigo patrimônio, caso este já se haja
incorporado ao domínio público. Assim, no
caso da desapropriação indireta, interpreta-se
o dispositivo como se a locução, os “bens
expropriados”, comportasse uma forma de
despojamento definitivo, “a margem de toda
a autorização judicial ou de qualquer
assentimento de proprietário privado”17.

Apesar dos argumentos apresentados por
Britto e Monte Alegre, a desapropriação
indireta vem sendo aceita pelos tribunais

brasileiros. O Professor Carlos Eduardo Vieira
de Carvalho, ao contrário dos outros dois
autores, aceita a desapropriação indireta e
entende que “a crítica negativa que se faz à
‘solução de fato’, adotada doutrinariamente
pelos órgãos judiciais para a questão da
desapropriação indireta, parte, a meu ver, de
uma visão apenas parcial da matéria”18. Mais
adiante esclarece o autor:

“De fato, a impressão que recolho de
tal tipo de crítica é a de que o ‘instituto’,
embora enfaticamente contestado como
uma modalidade de desapropriação,
acaba sendo analisado como tal, ainda
que se reconheça como uma forma
espúria de despojamento do senhorio
alheio, por via de autoridade.”19

A desapropriação indireta no Brasil, antes
de ser doutrinária, é uma criação pretoriana.
Esta construção jurisprudencial foi muito
influenciada pela construção do direito francês,
do qual também procede a denominação dada
de desapropriação indireta ao ilegítimo
apossamento administrativo.

Apesar de muitos autores entenderem que
a desapropriação indireta é inconstitucional, há
outros, como Norberto Guarinello, que
defendem a sua transformação em norma legal.

Norberto Guarinello entende inadequada a
denominação de desapropriação indireta da
doutrina francesa, considerando mais
apropriado o termo desapropriação irregular da
doutrina espanhola. Defende ainda, com
propriedade, em seu trabalho Problemas atuais
da desapropriação – da desapropriação
indireta, a transformação da desapropriação
indireta em norma legal, como fizera a
legislação argentina já em 1977. Nesse sentido,
a legislação estaria complementando a
Constituição Federal, estabelecendo mais
alguns casos de desapropriação. Em defesa da
transformação da desapropriação indireta em
norma legal escreve Guarinello:

“Verifica-se, assim, que a desapro-
priação indireta, pela doutrina francesa,
e irregular, por Bielsa e outros autores, é
uma situação de fato que cada vez mais
amplia o seu campo de ação, deixando
que a jurisprudência solucione as
situações criadas entre o Estado e os
particulares. Ora, toda situação de fato

17 Ibidem, p. 243-44.

18 CARVALHO, op. cit., p. 178.
19 Ibidem, p. 179.
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chega a um ponto que precisa ser
transformada em norma legal. Portanto,
do mesmo modo que a Lei Argentina nº
21.499 regulamentou a expropriação
irregular para eles, indireta para nós,
somos de opinião que poderíamos
também estabelecer, mediante lei, os
casos em que teria procedência a ação
de desapropriação indireta.”20

Os julgadores, para aceitarem a desapro-
priação indireta, partem do princípio de que a
afetação do imóvel ao uso público inviabiliza
a reivindicatória. Consideram também o
princípio da intangibilidade das obras públicas
e da continuidade da prestação dos serviços
públicos. Do princípio da intangibilidade das
obras públicas decorre que as edificações da
Administração não podem ser demolidas. Essa
destruição de obras públicas seria contrária ao
interesse público, que é o fim primordial da
Administração Pública. Da mesma forma, a
prestação dos serviços públicos não pode ser
interrompida, uma vez que são prestados pela
Administração Pública a toda a coletividade,
visando ao bem-estar desta. Esses princípios
de direito administrativo, apesar de não serem
expressos na Constituição Federal, dela
decorrem. São esses princípios que impossibi-
litam a ação reivindicatória, conduzindo, então,
à aceitação da desapropriação indireta pelos
tribunais como uma solução sensata a uma
situação de fato. A orientação jurisprudencial
é francamente favorável à total indenização do
proprietário.

Cumpre observar, também, que pesa a favor
da aceitação da desapropriação indireta o fato
de a propriedade ser um direito resguardado
pela Constituição. A Constituição brasileira, ao
mesmo tempo em que garante o direito de
propriedade ao cidadão, admite a função social
da propriedade. Essa função social é o
fundamento da desapropriação. O Estado
desapropria a propriedade particular visando
dar-lhe um destino mais coerente com o
interesse da coletividade. Feita a desapropriação,
os bens expropriados são incorporados à
finalidade pública. Uma vez incorporados à
finalidade pública, desaparece a propriedade
particular. Devolver ao particular o bem
expropriado indiretamente seria agir de forma
contrária ao interesse público, não sendo

conveniente destruir, desmanchar ou desfazer
obras públicas edificadas em favor da coletivi-
dade. Mais uma vez, fica claro ser a desapro-
priação indireta uma solução sensata a uma si-
tuação fática muito comum no Brasil, ao mes-
mo tempo em que é fruto do reexame do insti-
tuto da propriedade e sua função social.

Hely Lopes Meirelles entende não haver
apoio legal para a desapropriação indireta, mas
que, apesar disso, ela é uma situação de fato,
decorrente de um ilícito da Administração,
sendo necessária a total indenização do
proprietário que não pôde reaver o seu bem em
virtude da afetação deste ao domínio público.
Nesse sentido, escreve o ilustre administrativista:

“A desapropriação indireta não passa
de esbulho da propriedade particular e
como tal não encontra apoio em lei. É
situação de fato que se vai generalizando
em nossos dias, mas que a ela pode
opor-se o proprietário até mesmo com
os interditos possessórios. Consumado o
apossamento dos bens e integrados no
domínio público, tornam-se, daí por
diante, insuscetíveis de reintegração ou
reivindicação, restando ao particular
espoliado haver a indenização correspon-
dente da maneira mais completa possível,
inclusive correção monetária, juros
moratórios, compensatórios a contar
da data do esbulho e honorários de
advogado, por se tratar de ato caracteris-
ticamente ilícito da Administração.”21

Sendo assim, diante do discutido acima,
percebe-se que os autores se dividem com
relação a suas opiniões sobre a desapropriação
indireta. Eles a entendem como um esbulho,
por parte da Administração, da propriedade
particular, mas entendem que a afetação ao
patrimônio público do bem torna inviável a ação
reivindicatória. Nenhum deles mostra-se
contrário à total indenização do particular que
foi privado de sua propriedade. Outros
entendem que a desapropriação indireta é
inconstitucional, privando o particular de um
bem sem o devido processo legal. Entendem,
ainda, que a desapropriação indireta afronta
vários textos legais e descaracteriza o instituto
da propriedade privada. Todavia, não é possível
negar que ela é uma prática freqüente no Brasil,
constituindo-se, portanto, uma realidade, uma

20 GUARINELLO, Norberto. Problemas atuais
da desapropriação : da desapropriação indireta.
Revista da Procuradoria Geral do Estado de São
Paulo, p. 406-7, jun.  1977.

2 1  MEIRELLES, Hely Lopes. Estudos e
Pareceres de Direito Público. São Paulo : Revista
dos Tribunais, 1982. V. 6, p. 253.
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situação de fato, que vem sendo enfrentada por
nossos juízes e tribunais.

A desapropriação indireta, no direito
brasileiro, é uma construção jurisprudencial;
mesmo assim, ela já apresenta características
próprias. Essas características são provenientes
do entendimento da doutrina e mais ainda da
jurisprudência. A ação de desapropriação
indireta tem natureza real, deve ser proposta
no lugar onde se situar o imóvel e aplica-se a
ela a prescrição aquisitiva do art. 177 do Código
Civil c/c os arts. 550 e 551 do mesmo Código.
A seguir, examinar-se-ão com cuidado cada
uma dessas características e os critérios de
fixação da indenização devida nos casos de
desapropriação indireta.

A ação de desapropriação indireta é uma
ação reivindicatória que se resolve em perdas e
danos, em virtude da afetação do bem ao
domínio público. Nesse caso, ela tem natureza
real; portanto, aplica-se o art. 95 do Código de
Processo Civil, ou seja, o forum rei sitae. A
ação de desapropriação indireta deve ser
proposta no lugar onde se situar o imóvel.

A indenização devida ao particular pelo
apossamento administrativo, ou desapropria-
ção indireta, não está prevista no Decreto-Lei
nº 3.365, de 21.6.41, mas o art. 42 deste decreto
prevê a aplicação subsidiária do Código de
Processo Civil no que ele for omisso. Dessa
forma, a indenização, no caso da desapropriação
indireta, será feita através dos procedimentos
previstos no Código de Processo Civil. Nesse
sentido, esclarece Hely Lopes Meirelles:

“O processo expropriatório, no seu
devido procedimento legal, está indicado
no Decreto-Lei nº 3.365, de 21.6.41,
arts. 11 a 30, só lhe sendo aplicável
disposições do CPC no que ele for omisso
(art. 42). Sendo inteiramente omisso
o Decreto-Lei nº  3.365/41, no que
concerne à ação indenizatória para haver
o justo pagamento do bem apossado
ilegalmente pela Administração, claro
está que tal ação deve reger-se pelas
normas da lei processual civil comum.
E assim tem sido o processo ordinário
em todas as ações chamadas de desapro-
priação indireta, que não passam de uma
ação de indenização comum pelos
prejuízos acarretados ao particular,
desapossado de seu bem pelo Poder
Público, sem o devido processo legal
expropriatório.”22

Essa indenização devida pela Administração
ao particular expropriado indevidamente de
seus bens deve ser a mais ampla possível. A
Constituição Federal prevê que a indenização
da desapropriação deve ser prévia e justa. No
caso da desapropriação indireta, ela não pôde
ser prévia, então, que seja pelo menos justa,
cobrindo o valor real do bem, os danos
emergentes e os lucros cessantes, além dos
juros compensatórios e moratórios, despesas
judiciais, honorários de advogados e correção
monetária.

Admite-se, também, a indenização da posse
no caso da desapropriação indireta. Nesse
sentido, esclarece, mais uma vez, Hely Lopes
Meirelles:

“Ora, é evidente que, se a posse tem
inegável conteúdo econômico, o
possuidor esbulhado de seu bem tem o
direito de nele ser reintegrado ou, na sua
impossibilidade, de ser indenizado
plenamente pela privação de sua
exploração econômica. O mais importante
efeito da posse é o direito à conservação
do estado de fato que a caracteriza; se
isto se torna impossível pela apropriação
do bem por parte do Estado, impõe-se a
sua indenização cabal. Diante dessa
realidade, a jurisprudência tem reconhe-
cido ao possuidor, sem título de domínio,
o direito à indenização nas ações expro-
priatórias”23

Aplica-se às ações de desapropriação
indireta a prescrição aquisitiva. Estas ações são
consideradas ações reais e desta forma
prescrevem em 10 anos entre presentes e 15
entre ausentes, nos termos do disposto no art.
177 do Código Civil, mas este dispositivo deve
ser interpretado em harmonia com os arts. 550
e 551 do mesmo Código. Sendo assim, o
proprietário expropriado indiretamente de um
bem poderá reclamar a indenização através da
ação de desapropriação indireta até que o
Estado adquira a propriedade do bem através
do usucapião. No direito brasileiro, ninguém
perde a propriedade pelo não uso dela. O prazo
para que a Administração adquira a proprie-
dade do bem expropriado indiretamente,
através do usucapião, é de vinte anos. Então,
enquanto isso não acontecer, o proprietário
expropriado indiretamente poderá reclamar a
indenização pela perda do seu imóvel, através
do ilegítimo domínio por parte da Administração.

22 Idem, 1983, v. 7, p. 312. 23 Ibidem, p. 315.
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Discorda, porém, desse entendimento Alceu
di Nardo. Para ele, a indenização devida nos
casos de desapropriação indireta é apenas um
crédito que o particular tem contra a Fazenda
Pública, estando sujeito à prescrição qüinqüenal
do art. 1º do Decreto nº 20.920 de 6.1.32. Nesse
sentido escreve que

“caberá ao proprietário despojado
diligenciar, dentro do prazo de cinco
anos, contados da ocupação das terras,
no sentido do recebimento da co-respec-
tiva indenização. Outro caminho não lhe
restará”24.

Acrescenta, ainda, que esse entendimento não
está criando um usucapião a curto prazo em
favor do Poder Público. Todavia, tal entendi-
mento já se encontra totalmente superado.

Como se disse anteriormente, a desarpro-
priação indireta, no direito brasileiro, é antes
uma criação pretoriana que doutrinária.
Relutam alguns autores em admiti-la como uma
solução de equilíbrio a uma situação de fato,
alegando a sua inconstitucionalidade. Ao
contrário da desapropriação, que resulta de um
procedimento formal, com todos os requisitos
previstos na Constituição Federal, a desapro-
priação indireta é o resultado de um ilícito
administrativo, daí os tribunais serem
francamente favoráveis à total indenização do
proprietário expropriado indiretamente.

Sendo, antes de tudo, uma construção
jurisprudencial, a jurisprudência influenciou,
e muito, nas características atuais da desapro-
priação indireta. A construção da teoria da
desapropriação indireta no direito francês
influenciou bastante a formação da opinião dos
julgadores e doutrinadores brasileiros. Essa
influência é perceptível quando, acompanhando
os doutrinadores franceses, os tribunais
brasileiros são francamente favoráveis à total
indenização do particular expropriado
indiretamente, dando-lhe o mesmo tratamento
que é dado àquele expropriado diretamente.
Todavia, cumpre lembrar que, na França,
existem duas modalidades de desapropriação
indireta: uma prevista em lei e outra decorrente
do domínio ilegítimo da propriedade particular
pela Administração. No Brasil, por sua vez, pode-
se falar, apenas, nessa segunda modalidade.

5. Uma análise da jurisprudência brasileira
referente a desapropriação indireta

Como vem sendo dito no transcorrer deste
trabalho, a desapropriação indireta, no Brasil,
é antes uma criação pretoriana que doutrinária.
Sendo assim, nesta parte final, será feita uma
análise da jurisprudência recente do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal. Anteriormente à Constituição de 1988,
muitas questões referentes a essa matéria eram
decididas em grau final pelo Supremo Tribunal
Federal. Com a promulgação da atual Consti-
tuição, constata-se que o Superior Tribunal de
Justiça vem acompanhando, em muitos
aspectos, o entendimento anterior do Supremo
Tribunal Federal.

Nessa análise, é importante observar a
natureza jurídica da ação de desapropriação
indireta, a prescrição e os juros devidos nos
casos do apossamento administrativo.

Discute-se se a ação de desapropriação
indireta teria natureza real ou pessoal. Se
entendida como uma ação de indenização
comum, ela teria natureza pessoal; todavia, se
considerada como uma reivindicatória que se
resolve em perdas e danos, seria uma ação de
natureza real. O Supremo Tribunal Federal
entende ser a desapropriação indireta uma ação
de natureza real, aplicando a ela o mesmo prazo
prescricional da ação reivindicatória, e para a
fixação da competência aplica-se a regra de art.
95 do CPC, ou seja, o forum rei sitae. Prevalece
na Suprema Corte o entendimento de que a ação
de desapropriação indireta tem o caráter de ação
reivindicatória, que se resolve em perdas e
danos, diante da impossibilidade do imóvel
voltar à posse do proprietário, em face do
caráter irrecorrível da afetação pública que lhe
deu a Administração Pública. São exemplos
disso os acórdãos dos R.E. nº 109.853-SP,
julgado em 5.8.88 e publicado no DJ de
19.12.91, tendo como relator o Ministro Neri
da Silveira, e o R.E. nº 102.574-PE, julgado
em 19.10.84 e publicado no DJ de 8.11.84,
tendo como relator o Ministro Soares Munhoz,
cujas ementas seguem:

R.E. nº 109.853/SP  Rel. Min. Neri da Silveira
DJ de 19.12.91.

Ementa: “Recurso extraordinário.
Desapropriação indireta. Prescrição.
Enquanto o expropriado não perde o
direito de propriedade por efeito do
usucapião do expropriante, vale o

24 NARDO, Alceu di. Aplicação da prescrição
qüinqüenal às chamadas ações de desapropriação
indireta. Revista de Direito Público, v. 2, n. 10, p.
190, abr./jun. 1969.
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princípio constitucional sobre o direito
de propriedade e o direito à indenização,
cabendo ação de desapropriação indireta.
O prazo, para esta ação, é o da ação
reivindicatória. Confere-se à ação de
desapropriação indireta o caráter de ação
reivindicatória, que se resolve em perdas
e danos, diante da impossibilidade de o
imóvel voltar à posse do autor, em face
do caráter irrecorrível da afetação pública
que lhe deu a Administração Pública.
Subsistindo o título de propriedade do
autor, daí resulta sua pretensão à
indenização, pela ocupação indevida do
imóvel, por parte do Poder Público, com
vista à realização de obra pública.
Hipótese em que não ocorreu prescrição.
Recurso Extraordinário não conhecido.”

R.E. nº 102.574-PE  Rel.: Min. Soares Munhoz
DJ de 8.11.84.

Ementa: “Ação de desapropriação
indireta. Foro competente. A chamada
Ação de Desapropriação Indireta é, na
sua substância, ação reivindicatória que
se resolve em perdas e danos, diante da
impossibilidade de o imóvel voltar à
posse do autor, em face do caráter
irreversível da afetação pública que lhe
deu a Administração Pública. Aplicação
do art. 95 do CPC. Recurso Extraordi-
nário conhecido e provido.”

A jurisprudência recente do Superior
Tribunal de Justiça acompanha o entendimento
do Supremo Tribunal Federal. O STJ entende
que a ação de desapropriação indireta tem
natureza real e deve ser proposta no local onde
se situar o imóvel, conforme o art. 95 do CPC.
Nesse sentido, esclarece o Ministro César Asfor
Rocha, quando relator do REsp. nº 46.899-0/
SP (julgado em 16.5.94 e publicado no DJ de
6.6.94), que

“a ação de desapropriação indireta, como
é a que se cogita no presente feito, nada
mais é senão uma ação de desapropriação
direta às avessas, tendo ambas a
mesma natureza, em que a indenização
pretendida funda-se na transferência
da propriedade imobiliária, as duas
constituindo-se espécies do mesmo
gênero – ação de desapropriação”.

Mais adiante, continua o ilustre Ministro:
“é pacífico esse entendimento nesta eg.
Corte, que restou firmado quando, por

diversas vezes, foi aplicada a regra do
forum rei sitae, contido no art. 95 da Lei
Adjetiva, exatamente por considerar a
ação de desapropriação indireta, decor-
rente de desapossamento administrativo,
como incluída entre as ações de natureza
real”.

Esse entendimento é confirmado através do
exame das decisões mais recentes do Superior
Tribunal de Justiça que se seguem:

REsp. nº 13.435-0/SP. Rel.: Min. Hélio Mosimann.
Julgado em 22.11.93 e publicado no DJ de 7.3.94.

“Não tendo a ação ajuizada caráter
meramente indenizatório, de índole
obrigacional, mas sendo de natureza
real, impondo a perda do direito de
propriedade e o pagamento da totalidade
do valor do imóvel, a ação é, na verdade
desapropriatória, chamada indireta”.

“Nas ações fundadas em direito real
sobre imóveis, firma-se a competência,
absoluta, pelo lugar da coisa, aplicando-
se a regra do artigo 95, do Código de
Processo Civil.”

REsp. nº 6.389-PR. Rel.: Min. Vicente Cernichiaro.
Julgado em 3.12.90 e publicado no DJ de 25.2.91.

“A jurisprudência, apesar de na
ação de indenização, resultante de
desapropriação indireta, a causa de pedir
não indicar direito real e o pedido
consistir em perdas e danos, entende
caracterizar a natureza real. Buscou
identificar o tratamento de direito
material e processual com ação de
desapropriação de imóvel. Em conse-
quência, a competência se firma no lugar
da coisa (forum rei sitae)”.

REsp. nº 41.794-PR. Rel.: Min. Gárcia Vieira.
Julgado em 21.2.94 e publicado no DJ de 21.3.94.

“A chamada desapropriação indireta
é ação real sobre imóveis, sendo compe-
tente o foro da situação da coisa.”

REsp. nº 6.385-0/PR. Rel.: Min. Milton Luiz Pereira.
Julgado em 21.3.94 e publicado no DJ de 18.4.94.

“A desapropriação indireta, objeti-
vando a afetação pública do domínio
privado, quanto a sua natureza jurídica,
é ação real, devendo ser proposta no foro
da situação do imóvel.”
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REsp nº 6.724-0/PR. Rel.: Min. Hélio Mosimann.
Julgado em 18.5.94 e publicado no DJ de 20.6.94.

“Não tendo a ação ajuizada caráter
meramente indenizatório, de índole
obrigacional, mas sendo de natureza real,
a ação é na verdade desapropriatória,
chamada indireta.”

“Nas ações fundadas em direito real
sobre imóveis, firma-se a competência
absoluta pelo lugar da coisa, aplicando-se
a regra do artigo 95 do Código de
Processo Civil.”

REsp. nº 46.899-0/SP. Rel.: Min. César Asfor Rocha.
Julgado em 16.5.94 e publicado no DJ de 6.6.94.

“As ações de desapropriação direta e
indireta são espécies do mesmo gênero,
ambas importando na transmissão da
propriedade imobiliária para órgão
público, impondo-se a este o pagamento
pela aquisição da propriedade. Por isso,
tem natureza real, razão pela qual, para
propor ação de desapropriação indireta,
a mulher tem que ter autorização do
marido.”

A prescrição no caso da ação de desapro-
priação indireta decorre, também, do fato de
ela ser entendida como uma ação real. Nesse
caso, a prescrição seria a do art. 177 c/c o art.
550 do Código Civil, ou seja, a prescrição
aquisitiva de vinte anos, e não a prescrição
extintiva de cinco anos. Assim, segue a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e,
a partir da Constituição de 1988, o Superior
Tribunal de Justiça, exemplificados através dos
seguintes julgados:

R.E. nº 85.070-SP. Rel.: Min. Bilac Pinto.
Julgado em 10.12.76 e publicado no DJ de 30.3.77.

Ementa: “Desapropriação indireta.
Prescrição. Incidência do art. 550 do
Código Civil, conforme precedentes do
STF: RTJ’s 61/334, 70/269 e 77/771.
Recurso extraordinário não conhecido.”

No seu voto proferido no acórdão acima
referido, o Ministro Bilac Pinto esclarece:

“É que, no caso, nos termos da
jurisprudência desta corte, a perda da
propriedade, pelo particular, só ocorreria
com a sua aquisição, pelo Poder Público,
por usucapião (Código Civil, arts. 550 e
551). Inexistindo justo título, já que se
trata do chamado apossamento adminis-

trativo (desapropriação indireta), o prazo
de prescrição aquisitiva seria o de vinte
anos (Código Civil, art. 550).”

R.E. nº 78.407-SP. Rel.: Min. Rodrigues Alckmin.
Julgado em 23.5.75 e publicado no DJ de 18.6.75.

Ementa: “Desapropriação Indireta –
Inexistência de prescrição extintiva do
pretendido domínio, sem concomitante
usucapião. Falta de prova de domínio,
contudo, a justificar pedido de pagamento
e existência de acordo a respeito. Recurso
conhecido e não provido.”

A jurisprudência recente do Superior
Tribunal de Justiça também deixa claro que nas
ações de desapropriação indireta a prescrição
é a aquisitiva, e não a extintiva de cinco anos,
conforme se percebe através do exame dos
seguintes acórdãos:

REsp. nº 40.229-8/SP. Rel.: Min. Milton Luiz Pereira.
Julgado em 2.5.94 e publicado no DJ de 23.5.94.

“A chamada desapropriação indireta,
afetando o domínio privado, quanto à sua
natureza jurídica, é ação real, albergada
pelo prazo prescricional vintenário.”

REsp. nº 33.663-0/SP. Rel.: Min. César Asfor Rocha.
Julgado em 11.5.94 e publicado no DJ de 6.6.94.

“A ação indenizatória por desapro-
priação indireta tem natureza de ação
real e não está sujeita ao prazo
prescricional qüinqüenal.”

REsp. nº 44.402-0/SP. Rel.: Min. Demócrito Reinaldo.
Julgado em 16.5.94 e publicado no DJ de 6.6.94.

“Consoante a melhor doutrina e
jurisprudência predominante, sendo a
ação de desapropriação indireta de
natureza real, tem seu prazo prescricional
fixado em 20 (vinte) anos, aplicável à
espécie o art. 177, combinado com o art.
550 do Código Civil.”

Outro ponto importante no estudo da
jurisprudência referente à desapropriação indireta
são os juros moratórios e compensatórios. É
pacífico o entendimento da necessidade do
pagamento, pela Administração expropriante,
ao particular expropriado indiretamente de sua
propriedade, dos juros compensatórios. Os juros
compensatórios têm a finalidade de indenizar
o proprietário pela privação que sofreu de usar
a sua propriedade e dela obter lucros. Eles são
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devidos na desapropriação indireta da mesma
forma que o são na desapropriação direta,
uma vez que as duas desapropriações são
consideradas espécies do mesmo gênero. Os
juros compensatórios são de 12% ao ano e
incidem desde a data da ocupação efetiva pelo
Poder Público. Os juros moratórios são devidos
pelo atraso da Administração no pagamento da
indenização e são devidos à taxa de 6% ao ano
desde a data do trânsito em julgado da sentença.
É nesse sentido o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, como se percebe através das
seguintes decisões:

R.E. n º 106.594-0/SP. Rel.: Min. Rafael Mayer
e Relator para o acórdão Min. Otávio Gallotti.
Julgado em 26.11.85 e publicado no DJ de 19.12.85.

Ementa: “Ação de indenização, por
desapropriação indireta. Os juros
moratórios contam-se a partir do trânsito
em julgado da sentença. Precedente do
Supremo Tribunal: Ação Cível Originária
nº 297 (Sessão de 2/5/85). Recurso
Extraordinário que se conhece, para, por
maioria, negar-lhe provimento.”

O Ministro Otávio Gallotti esclarece no seu
voto:

“Verifico, a partir do julgamento do
Recurso Extraordinário nº 90.656,
consolidou-se a orientação de que, nas
ações expropriatórias, ‘os juros moratórios
à taxa de 6% fluem desde o trânsito em
julgado da sentença final e são devidos
pelo atraso no pagamento da  indeni-
zação’, como expressa a ementa do
acórdão (RTJ 99/708). São inúmeros os
julgados que perfilharam esse entendi-
mento (R.E. 92.733, 93.765, 94.186,
95.969 e 96.418).”

R.E. nº 115.390/SP. Rel.: Min. Aldir Passarinho.
Julgado em 26.2.88 e publicado no DJ de 20.5.88

Ementa: “Desapropriação indireta.
Juros de mora. Firmou-se a jurisprudência
do STF, a partir do julgado da Ação Cível
Originária nº 297-MT, de que os juros
de mora devem ser contados, tal como
ocorre na desapropriação direta, a partir
do trânsito em julgado da decisão final,
sem cumulação, portanto, com os juros
compensatórios.”

O eminente relator do R.E. nº 115.390-3/
SP, Ministro Aldir Passarinho, esclarece no seu
voto que:

“O entendimento desta Corte se
encontra atualmente tranqüilizado no
sentido de que os juros de mora, tanto
na desapropriação como na ação de
indenização que veio a chamar-se de
desapropriação indireta, devem ser
contados a partir do trânsito em julgado
da decisão, e não da citação. O julgado-
paradigma é o ACOR. nº 257-MT (RTJ
114/926) decidido no plenário.”

O Superior Tribunal de Justiça vem, mais
uma vez, acompanhando o entendimento do
Supremo Tribunal Federal com relação à
incidência e ao cálculo dos juros compensatórios
e moratórios. Nesse sentido são as Súmulas 12
e 69 do STJ e a Súmula 74 do extinto Tribunal
Federal de Recursos, que ainda vem sendo
aplicada. Essas súmulas têm o seguinte teor:

Súmula 12: “Em desapropriação, são
cumuláveis juros compensatórios e
moratórios”.

Súmula 69: “Na desapropriação
direta, os juros compensatórios são
devidos desde a antecipada imissão na
posse, e, na desapropriação indireta, a
partir da efetiva ocupação do imóvel”.

Súmula 74 do TFR: “Os juros
compensatórios na desapropriação
incidem a partir da imissão na posse e
são calculados, até a data do laudo, sobre
o valor simples da indenização e, desde
então, sobre o referido valor corrigido
monetariamente”.

Exemplificam a atual posição jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça, com relação
aos juros moratórios e compensatórios, os
seguintes acórdãos:

REsp. nº 5.592-SP. Relator originário Ministro
Vicente Cernichiaro e Relator para o acórdão
Ministro Hélio Mosimann. Julgado em 24.10.90 e
publicado no DJ de 10.12.90.

“Nas ações de desapropriação,
contam-se os juros compensatórios a
partir da imissão na posse. O cálculo deve
ser feito, até a data do laudo, sobre o valor
simples da indenização e, após, sobre o
valor corrigido monetariamente”.

REsp. nº 7.163-SP. Rel.: Min. Hélio Mosimann.
Julgado em 15.4.91 e publicado no DJ de 20.5.94

“Os juros compensatórios devem ser
calculados em consonância com o que
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determina a Súmula nº 74-TFR, não se
justificando a pretendida retroação da
correção monetária em sua contagem.”

“Na elaboração do cálculo, até a data
do laudo incidem os juros sobre o valor
corrigido monetariamente.”

REsp. nº 16.858-0/PR. Rel.: Min. Hélio Mosimann.
Julgado em 17.11.93 e publicado no DJ de 13.2.94.

“Em desapropriação, são cumuláveis
os juros compensatórios e moratórios
(Súmula nº 12, STJ).”

“Na desapropriação indireta, os juros
compensatórios são calculados a partir
da efetiva ocupação do imóvel (Súmula
nº 69, STJ, e nº 74, do extinto TFR, na
forma explicitada).”

“Os juros moratórios contam-se desde
o trânsito em julgado da sentença
(Súmula 70, STJ).”

REsp nº 14.918-0/PR. Rel.: Min. Demócrito Reinaldo.
Julgado em 23.5.94 e publicado no DJ de 20.6.94.

“Os juros compensatórios são
cumuláveis com os moratórios, por isso
possuem natureza jurídica diversa.
Aqueles prestam-se a reparar o particular
pelos frutos civis não percebidos em
razão da antecipada ocupação do imóvel
pelo expropriante, no caso de desapro-
priação indireta. Estes visam penalizar
a Administração pelo retardo no
pagamento da indenização (mora
solvendi).

Aplicação da Súmula 12/STJ.
Os juros compensatórios são devidos

à taxa de doze por cento ao ano, tendo
por dies a quo de incidência, na desapro-
priação indireta, a antecipada ocupação
do imóvel, dies ad quem à data do efetivo
pagamento da indenização fixada em
juízo. Precedente.”

REsp. nº 40.229-8/SP. Rel.: Min. Milton Luiz Pereira.
Julgado em 2.5.94 e publicado no DJ de 23.5.94.

“Os juros compensatórios servem
para compensar a desapropriação
material, causadora de dano à propriedade,
recomposição patrimonial que home-
nageia o princípio constitucional da justa
e ampla reparação conseqüente ao
injusto desapossamento, estabelecendo
o equilíbrio entre a situação econômica

anterior e a posterior. Compondo e
integrando a própria indenização,
incluem-se, implícita ou explicitamente,
como objeto da causa petendi  da ação
expropriatória, não comportando
restritiva interpretação do pedido
indenizatório.”

“Na desapropriação indireta, os juros
compensatórios são devidos, desde a
imissão na posse, contados sobre o valor
simples da indenização (valor do laudo)
e, a partir dessa avaliação, considerando-
se o correspondente valor corrigido
monetariamente, cálculos que não
constituem o anatocismo (Súmula 12 e
69  STJ e 74  TFR).”

6. Conclusões
6.1. A desapropriação indireta é, sem dúvida

alguma, uma realidade no direito brasileiro.
Antes de ser doutrinária, ela é uma criação
pretoriana. É, também, uma solução sensata a
uma situação de fato que vem se tornando muito
comum no Brasil.

6.2. A primazia do interesse público sobre
o particular, uma das características do Estado
de Direito, na fase contemporânea, conduziu
ao reexame do instituto da propriedade privada.
Nos tempos atuais, este instituto, antes de cunho
primordialmente privado, passou a encartar-se
no direito público, embora as relações referentes
à propriedade ainda sejam disciplinadas pelo
direito civil.

6.3. A teoria da desapropriação indireta no
direito brasileiro foi muito influenciada pela
construção do direito francês. Essa influência
tem seu ponto alto no princípio da intangibili-
dade da obra pública, uma vez que esta visa a
atender o interesse público. Este princípio é
uma decorrência do entendimento dos
doutrinadores franceses de que “L’ouvrage
publique mal planté ne se detruit pas” (Não se
destrói a obra pública mal edificada). Sendo
assim, o bem expropriado indiretamente passa
a integrar o domínio público e não pode ser
restituído ao particular. Tal restituição
acarretaria a destruição de uma obra pública.

6.4. Os tribunais brasileiros mostram-se
francamente favoráveis à total indenização do
particular que é expropriado indiretamente.
Dessa forma, permanecendo fiel ao princípio
da prevalência do interesse público sobre o
particular, retira-se qualquer caráter confisca-
tório e atentatório da desapropriação indireta à
propriedade do particular.
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6.5. Diante de tudo que se discutiu neste
trabalho, entendo correto afirmar que a
desapropriação indireta é, sem dúvida alguma,
uma solução de equilíbrio a uma situação de
fato muito comum no Brasil. Ela, assim, pode
ser entendida, porque harmoniza o interesse
público com o interesse particular.
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