
LIMITES DO PODER DE  DESAPROPRIAR 

 

"Uma prefeitura decretou a desapropriação de um imóvel, mas por dificuldades financeiras 
não a cumpriu. Pode o imóvel ser negociado ou hipotecado? O proprietário pode exigir a 
execução do decreto? O valor do imóvel é calculado na data deste ou no fim da ação? A 
desapropriação não caduca?"  

O decreto da desapropriação caduca em cinco anos. "A desapropriação - diz o art. 10 decr.-lei 
3.365, de 21-VI-41 deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de 
cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este 
caducará". 

Fica respondida a ultima das suas perguntas. A resposta as demais depende de mais alguma 
explanação. O decreto-lei citado conferiu ao presidente da República, aos governadores, 
interventores ou prefeitos, o direito de declarar a utilidade pública do bem privado, para fins 
de desapropriação. Declarada a utilidade publica, ficavam as autoridades administrativas 
autorizadas a penetrar nos prédios compreendidos na declaração, podendo recorrer, em caso 
de oposição, ao auxilio de força policial (arts. 6 e 7). 

É indisfarçável o cunho fascista desse dispositivo, que deixa ao alvedrio do Poder Executivo o 
direito de desapropriar. Sob a égide da Constituição de 1946, a utilização de tais poderes pelo 
presidente da República, pelo governador, ou pelo prefeito, é puro arbítrio, se não houver 
autorização legislativa nesse sentido. Os dispositivos citados do decr. lei 3.365 são, pois, 
inconstitucionais. Fácil 6 demonstrar os fundamentos dessa doutrina. 

Figuram entre as direitos e garantias individuais, asseguradas pela constituição, o de que 
"ninguém. pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa sendo em virtude de lei". 
Logo somente uma lei - isto e, um decreto votado pelo Poder Legislativo (Câmara Municipal, 
Assembléia Legislativa ou Câmara Federal) pode compelir alguém a vender a sua propriedade. 

Prova de que a desapropriação pelo Poder Executivo é própria dos governos de força, 
encontramo-la na simples observação de que o proprietário do imóvel deve ser prévia e 
necessariamente indenizado, e a votação da verba destinada a esse fim Compete, com 
exclusividade, ao Poder Legislativo. Logo, no sistema democrático, a desapropriação pelo 
Executivo levaria a um impasse, quando não a um conflito de poderes, se a câmara legislativa 
se recusasse a conceder ao prefeito, governador ou presidente da República, as verbas 
indispensáveis e desapropriação. Não se compreende que a autoridade possa os fins sem 
poder os meios. Nos regimes totalitários, em que o Executivo absorve funções legislativas e 
utiliza a seu talante os dinheiros públicos, o prefeito, o governador do Estado e o presidente da 
Republica podem dispor da propriedade alheia porque tem à mão o Erário escancarado. No 
regime democrático, não o podem. Os norte-americanos dizem isso excelentemente, 
afirmando que nenhum bem do cidadão pode ser desapropriado sem o competente processo 
legal (the due process of law). 



Por outro lado, a Constituição Federal (art. 141, § 16) garante o direito de propriedade, "salvo 
o caso de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, 
mediante prévia e justa indenização em dinheiro". 

Essa regra deve Presidir a interpretação e aplicação dos dispositivos do decreto-lei ditatorial 
concernentes ao assunto. Assim, quando ele determina que o valor da indenização seja . a 
contemporâneo da declaração de utilidade publica (art. 26), fere a Carta Magna de 18 de 
setembro, pois - é possível que entre a declaração de utilidade pública e a desapropriação, a 
propriedade tenha valorizado e, nesse caso, o valor contemporâneo àquela declaração não 
estará sendo justo. Pela mesma razão o critério fixado pelo § único do art. 27, que traga limites 
à indenização "se a propriedade estiver sujeita ao imposto predial", não pode prevalecer 
contra a letra da Constituição. 

Em face do exposto. respondemos ao nosso consulente as demais questões da seguinte forma: 

a) a desapropriação do imóvel somente é valida se de terminada por lei da Câmara Municipal;  

b) nesse caso, não será mais possível negociar o imóvel, tampouco exigir o cumprimento da lei, 
mas tem o interessado direito a reclamar que no cálculo da indenização se inclua a retribuição 
pelos prejuízos que lhe advierem do atraso da prefeitura na execução da medida; 

c) o valor do imóvel, embora sendo o da data da declaração de utilidade publica, i)ode ser 
reajustado no fim. da ação de desapropriação, para que a indenização seja efetivamente, justa. 


