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Resumo: Este trabalho tem como finalidade abordar a revogação em procedimentos 
de desapropriação. Para analisar tal procedimento é necessário estudar suas duas 
fases, a declaratória e a executória, bem como a ocorrência e os requisitos da 
revogação em atos administrativos. Importante, também, é o estudo da competência 
para realizar a revogação de atos administrativos (consequentemente os de 
desapropriação), assim como demonstrar os atos que não são passíveis de 
revogação, os efeitos gerados por esses atos e, por último, uma abordagem a 
respeito da possibilidade de desistência do processo de desapropriação e até que 
ponto é possível desistir. 
Palavras-chave: Desapropriação. Revogação. Ato administrativo. Desistência. 

Abstract: This work aims to address the revocation in expropriation proceedings. To 
analyze such a procedure is necessary to study its two phases, the declaratory and 
enforceable, and the occurrence and the requirements of the withdrawal on 
administrative acts. Also important is the study of competence to conduct the 
revocation of administrative acts (hence the expropriation) as well as demonstrate 
the acts that are not subject to revocation, the effects generated by these acts and, 
finally, an approach that the possibility of withdrawal of the expropriation process and 
to what extent it is possible to quit. 
Key-Words: Expropriation. Revocation. Administrative act. Waiver. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O Poder Público, através da desapropriação, unilateralmente intervém na 

propriedade, por razões de interesse público ou quando ela não estiver cumprindo 

seu papel social. Deriva dessa intervenção a retirada da propriedade do particular 

transferindo-a para o Estado acarretando, consequentemente, a perda da 

propriedade, o que pode gerar um delicado/complexo conflito entre o Estado e o 

particular. 
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A desapropriação é acompanhada de um amplo procedimento que 

envolve pressupostos como: interesse social, necessidade pública ou utilidade 

pública. O Estado, através do Poder Judiciário, tem o dever de garantir o direito de 

propriedade quando houver abusos em desapropriações, assegurando uma 

indenização digna. 

Porém, não é raro o Estado desistir de projetos em caso de mudança de 

gestão governamental, abandonando processos expropriatórios, causando graves 

prejuízos aos particulares, tendo em vista o claro estado de desvalorização das 

áreas que um dia foram submetidas ao processo de desapropriação. Após a 

declaração do motivo que acarretará a desapropriação não pode o expropriante 

simplesmente “revogar” a desapropriação ou dela desistir deixando o particular sem 

amparo. A desistência desse ato acarreta graves prejuízos financeiros bem como 

prejuízo moral por conta do incomodo desnecessário causado pela Administração ao 

proprietário. 

O presente artigo procura expor os efeitos causados pela revogação da 

desapropriação, abordando para tanto, o procedimento da desapropriação, a 

revogação de atos administrativos, a possibilidade de desistência do procedimento e 

a competência para essa revogação. 

 

1 PROCEDIMENTO DA DESAPROPRIAÇÃO 
 

A desapropriação tem um amplo procedimento que vai desde a sua 

declaração pelo Estado até a transferência da propriedade. Esse procedimento 

divide-se em duas fases: a) fase declaratória, que tem a finalidade de declarar qual 

bem vai ser expropriado por utilidade\necessidade pública ou interesse social; b) 

fase executória, que corresponde as providências necessárias para efetivar essa 

manifestação de vontade. 

Na fase declaratória o Estado emite uma declaração exteriorizando que o 

bem pode vir a ser desapropriado no futuro, o que não quer dizer que já existe a 

desapropriação, pois esta só se concretiza com o efetivo pagamento da indenização 

devida ao expropriado. Essa declaração deve ser feita, como regra, pelo chefe do 

executivo através de um decreto, chamado decreto de desapropriação. Nessa 

declaração deve constar a individuação do bem que poderá ser desapropriado pelo 
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Poder Público, não cabendo declarações genéricas. Também deve conter a 

finalidade a que se destina a desapropriação bem como o artigo da lei que contém o 

objetivo pretendido em relação ao bem. O bem não pode ser escolhido de forma 

aleatória, ou seja, deve haver um motivo que ensejou sua escolha. (Carvalho Filho, 

2010). 

A competência para essa declaração da utilidade pública ou interesse 

social é concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e 

dos Territórios, conforme está previsto no art. 2º do Decreto-Lei nº 3.365/41. Em se 

tratando de bens públicos, o ato deverá preceder de autorização legislativa. 

Essa regra, no entanto, contém exceções, pois também podem fazê-la, 

conforme assevera José dos Santos Carvalho Filho: 

 
[....] DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, 
cuja natureza jurídica é a de autarquia administrativa (sucessora do 
antigo DNER – Departamento Nacional de Estradas de Rodagem), 
para o fim de ser promovida desapropriação visando à 
implementação do Sistema Nacional de Viação. Idêntica 
competência foi conferida à ANEEL – Agência Nacional de Energia 
Elétrica, também autarquia federal, com o objetivo de serem 
desapropriadas áreas para a instalação de concessionários e 
permissionários de energia elétrica. (2010, p. 898) 

  

Em se tratando de desapropriação para fins de reforma agrária a 

competência é exclusiva da União e a competência para declarar a utilidade pública 

de imóvel para fins urbanísticos é do Município. Vale ressaltar que essa declaração 

não é suficiente para transferir o bem para o patrimônio público. 

A fase executória visa à prática efetiva dos atos para promover a 

transferência da propriedade. Vai desde a negociação com o proprietário do bem até 

o final do processo judicial. É nessa fase que se fixa o valor a ser pago de 

indenização. Tem competência executória a União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e as pessoas que exercem funções delegadas pelo Poder Público, se 

estiverem expressamente autorizadas em lei ou contrato, conforme disciplina o art. 

3º do Decreto-Lei nº 3.365/41. Essa fase pode ser extrajudicial ou administrativa e 

judicial. Nesse sentido, assevera Celso Antônio Bandeira de Melo: 

 
a) extrajudicial, quando o poder expropriante e o expropriado 
acordam com relação ao preço e pode, por isso, concretizar-se a 
aquisição compulsória mediante acordo no que respeita à 
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indenização, operando-se, então, sem intervenção do Poder 
Judiciário. b) A desapropriação judicial tem lugar quando o 
expropriante ingressa em juízo com a propositura da ação 
expropriatória. Neste caso, a manifestação judicial poderá ser, ainda, 
de dois tipos: 1) homologatória , quando o proprietário do bem aceita, 
em juízo, a oferta feita pelo expropriante; aí, o juiz apenas homologa 
o acordo judicial; 2) contenciosa, quando o proprietário e o 
expropriante não acordam em relação ao preço, que terá que ser 
fixado pelo juiz, após arbitramento. (2010, p. 878) 

 

No processo judicial somente podem ser discutidas questões de vícios 

processuais e relacionadas ao preço da indenização, não se pode discutir questões 

ligadas ao enquadramento ou não nos casos de utilidade/necessidade pública ou 

interesse social, pois assim determina o art. 20 do citado decreto-lei: 

 
Art. 20. A contestação só poderá versar sobre vício do processo 
judicial ou impugnação do preço; qualquer outra questão deverá ser 
decidida por ação direta. 

 

Há um prazo de caducidade do decreto expropriatório, pois a 

desapropriação deverá efetivar-se dentro do prazo de cinco anos se for de utilidade 

ou necessidade pública e no prazo de dois anos se a desapropriação for por 

interesse social ou para fins de reforma agrária, a partir da decretação da medida. 

Assim dispõe o art. 10 do decreto-lei: 

 
Art. 10.  A desapropriação 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. 
Neste caso, somente decorrido um ano, poderá ser o mesmo bem 
objeto de nova declaração.  

 

Como pode se verificar da redação do mencionado artigo, depois do 

prazo de um ano o Poder Público poderá expedir um novo ato declaratório. 

 

2 REVOGAÇÃO E EFEITOS DE ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

A doutrina e a jurisprudência distinguem nitidamente o instituto da 

revogação e da anulação. O ato administrativo em vigor permanecerá no mundo 

jurídico até que algo que mude sua situação aconteça. 
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Trata a revogação da retirada de um ato válido, porém contrário ao 

interesse público, pois este se transforma frequentemente e o ato original pode não 

mais satisfazê-lo ou até mesmo tornar-se contrário a ele. A retirada do ato também 

pode ocorrer a critério da administração, através de seu poder discricionário, por 

tornar-se inoportuno ou inconveniente, decorrendo exclusivamente do critério de 

conveniência e oportunidade configurando um controle de mérito. Ocorrendo essa 

hipótese, legítima será a conduta administrativa em desistir da desapropriação, pois 

sua persistência será contrária ao interesse público. O poder judiciário não detém 

competência para revisar o ato administrativo discricionário que se restringe 

naturalmente à impossibilidade de substituição do administrador pelo julgador para a 

aferição subjetiva do que seja conveniente e oportuno. Assim dispõe o art. 53 da lei 

9.784/99: 

 
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando 
eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos. (com grifos nossos) 

  

Nesse sentido também está a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: 

 
473. A administração pode anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, 
em todos os casos, a apreciação judicial. (com grifos nossos) 

 

Enquadra-se na modificação de situações jurídicas existentes ou, até 

mesmo, nova apreciação dos fatos por parte da Administração que entende que os 

atos praticados anteriormente não mais atendem ao interesse da população. 

Segundo dispõe Cretella Júnior:  

 
Revogação do ato administrativo é a manifestação unilateral da 
Administração que tem por escopo desfazer, total ou parcialmente, 
os efeitos de outro ato administrativo anterior, praticado pelo mesmo 
agente ou por seu inferior hierárquico fundada a medida em motivos 
de oportunidade ou de conveniência. (1995, p.393) 

 

Como se pode ver a revogação é realizada pelo próprio órgão que deu 

origem ao ato, ou seja, é realizada pela Administração caso ela tenha praticado o 
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ato que está sendo revogado, o que difere da anulação onde a retirada pode ser 

realizada pela Administração, de ofício ou mediante provocação ou pelo Poder 

Judiciário mediante provocação. 

Cabe destacar que a revogação também pode ser feita pelo Poder 

Judiciário ou Legislativo caso eles tenham, por meio do exercício de suas funções 

atípicas, editado atos administrativos. Nesse caso, cabe a cada poder a revogação 

de seus atos. Mas, o Poder Judiciário, no exercício de sua função típica jurisdicional 

não tem competência para revogar um ato administrativo, ou seja, não se admite um 

poder revogar o ato de outro sob pena de violação do princípio da separação dos 

poderes. Dessa forma, esclarece Alexandrino et al:  

 
[....] os atos administrativos editados pelo próprio Poder Judiciário, no 
exercício de suas funções administrativas, somente poderão ser 
revogados por ele mesmo (Judiciário); cumpre ressaltar, todavia, 
que, ao revogar seus próprios atos administrativos, o Judiciário não 
estará exercendo função jurisdicional, mas sim administrativa, estará 
atuando na qualidade de administração pública, valorando a 
conveniência e oportunidade administrativas de um ato administrativo 
por ele mesmo editado. (2009, p. 477) 

 

Um ato revogado só passa a produzir efeitos a partir da data da 

revogação sendo mantidos os atos praticados anteriormente àquela data, porque o 

ato revogado era válido, não continha vícios. Seus efeitos se projetam para o futuro 

devendo ser respeitados os direitos adquiridos. Na anulação os efeitos se projetam 

para o passado retroagindo até a data da produção do ato no mundo jurídico, pois 

há vício de legalidade ou legitimidade, ou seja, uma ofensa à lei ou ao direito como 

um todo. Assim destaca Malachini: 

 
[....] fazer perfeita distinção entre revogação e anulação. Só esta é 
que concerne à invalidade do ato (compreendendo os casos de 
nulidade e anulabilidade), por vício originário. Por isso o 
pronunciamento de invalidade produz efeitos ex tunc (desde a data 
da emissão do ato). A revogação de funda em razões de 
oportunidade ou conveniência (mérito), não cogitando de vícios do 
ato revogando; diz respeito a ato válido, regular. Por isso só tem 
eficácia ex nunc, e o ato retirado produz todos os seus efeitos, que 
são mantidos, até a data da revogação. (1990, p. 71)  

 

Os efeitos jurídicos produzidos antes da revogação do ato continuam a 

existir e são válidos, no entanto, no caso de terem sido aplicados meios ilícitos essa 



 

 
 
 

7 

proteção não persiste podendo, nesse caso, o ato ser revogado com efeito ex tunc. 

O ato que foi revogado produz uma modificação no mundo jurídico, pois se trata de 

um ato válido que a partir da revogação deixa de existir. 

Existe, no entanto, atos que não são passíveis de serem revogados, seja 

pela natureza do ato, sejam pelos efeitos que já se produziu que não podem ser 

alterados. Percebe-se, portanto, que existem limites a esse poder de revogação.  

Dessa forma, não podem ser revogados: os atos consumados, que já 

exauriram seus efeitos, pois não há lógica em revogar um ato que não tem mais 

efeitos a produzir; os atos vinculados, pois o administrador não tem escolha na 

prática do ato, não comportam juízo de oportunidade e conveniência; os atos que 

geram direitos adquiridos, pois nem mesmo a lei pode prejudicar um direito 

adquirido; os atos que integram um procedimento administrativo, pois a cada ato 

praticado passa-se a uma nova etapa do procedimento ocorrendo a preclusão com 

relação ao ato anterior. (ALEXANDRINO et al, 2009). 

Também não são revogáveis os atos quando já se exauriu a competência 

da autoridade que editou determinado ato. No entanto, tal enumeração de atos 

irrevogáveis não está previsto expressamente em lei havendo, portanto, divergência 

doutrinária. Ainda aponta como irrevogável Di Pietro (2006, p. 256) os meros atos 

administrativos, como certidões, atestados, votos, porque os efeitos deles 

decorrentes são estabelecidos pela lei. Celso Antônio Bandeira de Mello (2010, p. 

457) também destaca como ato irrevogável “os chamados atos complexos, em que 

para a constituição de um certo efeito jurídico é necessária a integração de vontades 

de diferentes órgãos administrativos, sendo todas expressões da administração 

ativa. [....]” e ainda “os atos que consistirem em decisão final do processo 

contencioso”. 

 

3 POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA EM DESAPROPRIAÇÃO 
 

O ato desapropriatório é, em regra, um ato administrativo. Caso ocorra 

uma ilegalidade desse ato deverá ser procedida sua anulação, visto que a anulação 

deve ocorrer quando há um vício no ato relativo à legalidade ou legitimidade e seus 

efeitos retroagem ao momento da prática do ato, são ex tunc. 
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Quando não existirem mais os motivos que ensejaram a desapropriação e 

deram iniciativa ao processo expropriatório, o expropriante poderá desistir da 

desapropriação. Opera-se a desistência da desapropriação pela revogação do ato 

expropriatório (decreto ou lei) e devolução do bem expropriado. Conforme assevera 

Carvalho Filho: 

 
A desistência pode ser declarada diretamente na ação pelo 
expropriante, requerendo este a extinção do processo sem resolução 
de mérito. Pode também instrumentalizar-se através da 
revogação total ou parcial do decreto expropriatório pelo Poder 
Público, tendo em vista, de qualquer modo, a ocorrência de 
fatos supervenientes que afastaram o interesse que o bem 
inicialmente despertava. A revogação, nesse caso, repercute na 
ação expropriatória, ensejando, da mesma forma, a extinção do 
processo sem exame do mérito por falta de interesse do autor em 
seu desfecho. (2010, p. 942-943) (com grifos nossos) 

 

Como se verifica, por motivos de conveniência e oportunidade por parte 

do Poder Público, este pode revogar o decreto expropriatório.  

Os tribunais têm se posicionado no sentido de que a Administração não 

pode ser compelida a manter o apossamento se não há mais utilidade/necessidade 

pública ou interesse social sendo, portanto, admissível a desistência da 

desapropriação até o pagamento do preço ao expropriado, pois somente com o 

pagamento da indenização é que o bem se incorpora ao patrimônio do expropriante. 

Após o pagamento será um ato consumado, portanto, não mais passível de 

revogação conforme já abordado. Porém, é ressalvado em favor do expropriado, a 

via ordinária para o ressarcimento dos prejuízos que tiver sofrido.  

O expropriado não poderá opor-se à desistência, mas poderá exigir 

indenização pelos prejuízos suportados com a expropriação iniciada e não 

concluída. Se houve alteração no bem é inadmissível a desistência da 

desapropriação por não ser mais possível a devolução nas condições anteriores. 

(Carvalho Filho, 2010). 

Uyeda (1988, p.70) assevera que: 

 
[...] sendo admitida a desistência da desapropriação, ficando adstrita 
ao discricionarismo administrativo o momento em que venha a 
ocorrer, se da penetração resultar danos ao expropriado, os mesmos 
deverão ser indenizados pela Administração Pública. 
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Importante salientar que o imóvel deverá voltar ao patrimônio do 

expropriado na forma primitiva, ou seja, deverá encontrar-se nas mesmas condições 

de quando começou o procedimento da desapropriação. Caso tenha sido destruído 

ou modificado pela execução de obras ou serviço público, impossível será sua 

desistência. Não cabe querer que o expropriado que já vinha suportando os ônus 

causados pelo procedimento da desapropriação, tenha que receber seu imóvel, no 

caso de desistência, em estado diverso daquele em que o imóvel se encontrava. 

O bem deve ser devolvido ao expropriado e este deve restituir ao 

expropriante os 80% da oferta que supostamente já possa ter sido levantada, nos 

termos do art. 33, § 2º do Decreto-Lei 3.365/1941, relativa ao depósito prévio. 

Saliente-se que também não será possível a desistência se já tiver 

havido, pelo menos, pagamento parcial. Dessa forma é o entendimento do TJSP na 

apelação 990104179394: 

 
DESAPROPRIAÇÃO Desistência. Conveniência e oportunidade da 
Administração Pública. Possível, máxime quando ainda não efetuado 
qualquer pagamento. Precedentes. Recurso não provido. 
1. Trata-se de apelação de sentença (fls. 133/134) que homologou 
desistência de expropriatória (fls. 02/05), onde se pretendia a 
incorporação de imóvel ao patrimônio público para construção de 
moradias. Sustentaram, em resumo, estar equivocada a decisão. 
Necessária análise do mérito da ação. Nula a r. sentença. 
Discordaram expressamente da desistência da ação. Afrontados 
princípios constitucionais. Município detém a posse do imóvel. 
Cabível indenização. Daí a reforma (fls. 157/172). Sem resposta (fls. 
190). É o relatório. 
2. Infundada a pretensão recursal. Segundo consta, o Município de 
Sandovalina, objetivando a construção de moradias populares, 
ajuizou expropriatória de imóvel urbano. Após realização de perícia 
(fls. 39/51), sem, no entanto, o depósito de qualquer valor, 
requereu o Município, a desistência da ação, por razões de 
conveniência. Insurgem-se, agora, os expropriados, contra a 
homologação da desistência da ação. Sem razão, contudo. 
Possível ao Município desistir da ação expropriatória em curso. 
A ele, dotado do poder discricionário, compete analisar a 
conveniência e oportunidade na efetivação da desapropriação 
de determinado bem. Se não mais necessário, interessante ou 
útil à coletividade pode desistir da expropriação, máxime 
quando ainda não depositado qualquer valor e também não 
imitido na posse do imóvel. Esse o entendimento desta Eg. 6a 
Câmara de Direito Público (AC n° 568.694-5/7 - v.u. j . de 26.11.07 - 
Des. Rei. JOSÉ HABICE; AC n° 760.654-5/5 - v.u. j . de 07.04.08 - 
Rei. Des. OLIVEIRA SANTOS e AC n° 828.353-5/6 - v.u. j . de 
29.06.09 - Rei. Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS). Como a 
propósito, afirma JOSÉ CARLOS DE MORAES SALLES: "... nossos 
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tribunais têm entendido, de modo mais ou menos pacífico, ser 
possível a desistência do feito expropriatório até o pagamento 
do preço ao expropriado, uma vez que só com esse pagamento 
o bem desapropriado se incorpora ao patrimônio do 
expropriante..." ("A Desapropriação à Luz da Doutrina e da 
Jurisprudência" - Ed. Revista dos Tribunais - 5a ed. - p. 683). (com 
grifos nossos) 
(TJSP Comarca: Pirapozinho – Apelação – ACÓRDÃO 
990104179394 – Da do Julgamento: 18.10.2010 - 6ª Câmara de 
Direito Público - Evaristo dos Santos. Data do Registro/Publicação: 
03.11.2010). 

 

Na apuração do quantum indenizatório, o expropriado tem direito aos 

juros compensatórios nos casos de imissão de posse provisoriamente outorgada ao 

poder expropriante. Tais juros correspondem a compensação devida ao expropriado 

pela perda antecipada da posse do imóvel, substituindo, dessa forma, os frutos que 

deixou de perceber ou que poderia vir a receber. Os juros compensatórios são 

devidos a contar da data da imissão. 

Dessa forma, dispõe a súmula 69 do Superior Tribunal de Justiça: 

 
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. (com 
grifos nossos) 

 

Tem competência para revogação em procedimentos de desapropriação 

o próprio sujeito que praticou o ato, o superior hierárquico e o terceiro a quem o 

ordenamento jurídico outorgou competência específica para revogar. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ante o exposto verifica-se que o ato da desapropriação é um ato 

administrativo que parte de maneira unilateral por parte do Poder Público e que 

exige uma série de requisitos e pressupostos para que ocorra. O procedimento da 

desapropriação divide-se em duas fases sendo precedido de uma indenização. 

Um ato administrativo pode sofrer tanto revogação como anulação, que 

se trata de institutos distintos. Interessa no presente trabalho a revogação que é a 

retirada de um ato válido, sem qualquer vício, do mundo jurídico de forma 
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discricionária fundada em motivos de conveniência e oportunidade à critério da 

Administração que praticou o ato. 

Os efeitos produzidos pela revogação de ato administrativo são ex nunc, 

ou seja, não retroagem, passam a valer somente do momento da revogação em 

diante, apenas para o futuro. Não atinge fatos passados, pois se trata de um ato que 

era válido, apenas que não mais se adequa às situações jurídicas atuais, podendo 

até mesmo estar sendo contrário ao interesse público. No entanto, os direitos 

adquiridos são resguardados. 

No caso da desapropriação, é possível haver a revogação do 

procedimento, ou seja, do ato expropriatório desde que não existam mais os motivos 

que ensejaram a prática do ato. Para tanto, é necessário que a indenização ainda 

não tenha sido paga ao expropriado, ou seja, que a desapropriação ainda não tenha 

sido consumada. Caso não seja mais possível devolver o bem nas mesmas 

condições, essa revogação não é admitida. 
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