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RESUMO 

 

As mudanças econômicas ocorridas na década de 90, com reestruturação e privatização 

de diversos setores da economia levaram a uma redefinição do papel do Estado que 

passa a assumir uma função de regulador, e fiscal dos serviços públicos em substituição 

a sua atuação como interventor direto. São através das agências reguladoras, autarquias 

especiais com personalidade jurídica de direito público, que o Estado regulador atuará. 

Neste contexto, o objetivo principal da presente pesquisa é analisar a legalidade das 

servidões administrativas impostas por entes da Administração direta e por Agências 

Reguladoras, cuja execução é delegada as pessoas jurídicas de direito privado, seja esta 

concessionária de serviço público ou sociedade de economia mista. A pesquisa em 

questão questiona os limites da servidão como instituto restritivo do direito de 

propriedade, observando o princípio da função social, da supremacia do interesse 

público sobre o privado, da legalidade e da separação dos poderes. Defende-se o direito 

de propriedade como direito fundamental e sua garantia como fator determinante do 

desenvolvimento econômico e da justiça social. Utiliza-se o procedimento histórico e 

comparativo em busca de demonstrar a legitimidade do atuar estatal na tentativa 

máxima de preservar o equilíbrio entre a expansão dos serviços públicos nos diversos 

setores da econômica e a preservação da propriedade como direito fundamental e 

propulsor do desenvolvimento econômico, através da regulação. 

 Palavras-chave: SERVIDÃO. REGULAÇÃO. PROPRIEDADE 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The economic changes occurred in the 90s, with the restructuring and privatization of 

various sectors of the economy have led to a redefinition of the State role, assuming a 

position of regulator and supervisor of public services in place to direct its role as 

straight intervenor. It is through the regulatory agencies, autarchies with special legal 

personality under public law, that the Regulator State will act. In this context, the first 

objective of this research is to analyze the legality of easements imposed by entities of 

the Direct Administration and Regulatory Agencies, whose execution is delegated to 

legal persons of private law, being those public service companies or mixed-economy 

societies. This examination in question the limits of servitude as a restrictive institute of 

property rights, observing the principles of function, supremacy of the public interests 

over the private ones, legality and the separation of powers. Defend the property rights 

like a fundamental right and your insurance as determining factor of economic 

development and social justice. Use the procedure in use will be the historic-

comparative procedure, in order to demonstrate the legality of the public act as a 

maximum attempt to preserve the balance between the expansion of public services in 

various sectors of the economy, and the preservation of property rights, through 

regulation. 

Keywords: SERVITUDE. ADJUSTMENT. PROPERTY. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os Séculos XIX e XX foram marcados por grandes mudanças sociais que 

repercutiram no conceito de Estado, e em sua organização administrativa. Muitos dogmas, 

conceitos e valores foram ou devem ser modificados, o Estado neoliberal, ou regulador, levou 

a uma necessária descentralização da Administração Pública, com a criação de órgãos e 

entidades dotadas de certa autonomia. 

O Estado intervindo sobre o domínio econômico, precisa de uma “máquina” 

Administrativa independente, dispondo de poderes decisórios e regulamentares individuais. 

Para tanto foram criados instrumentos administrativos mais ágeis e especializados – agências 

reguladoras.  

As agências reguladoras como órgãos dotados de independência técnica e 

funcional dos agentes, ou ainda com “autonomia forçada” são consideradas no Brasil como 

um instituto novo do Direito Público, surgido apenas a partir da década de 90.   

A autonomia dada às agências reguladoras no Brasil, especialmente o “poder” 

normativo tem sido alvo de grandes questionamentos, especialmente se existe uma ofensa ao 

princípio da separação dos poderes. 

Acompanhando as mudanças no Estado, inicialmente foi ampliada a defesa dos 

direitos individuais, posteriormente dos direitos sociais e os difusos, tendo sido incluída das 

Constituições pátrias, o direito real de propriedade e o da função social como direitos 

fundamentais. 

Assim, enquanto direito fundamental a proteção à propriedade deve servir como 

diretriz para a legalidade dos atos da Administração Pública, de forma que a intervenção do 

Estado quanto a referido direito, deve ser feita de forma equilibrada. 



11 

 

É exatamente neste contexto de desestatização de importantes setores na 

economia e de concomitante “publicização” da regulação que o instituto da servidão 

administrativa foi revigorado. 

No presente trabalho concentraremos nossa análise na servidão administrativa, na 

qualidade de importante instituto interventivo na propriedade privada. O Estado deve nesta 

hipótese interventiva estar amparado na Constituição e nas Leis pátrias, guiado pelo fim 

público apregoado nestas, e ser precedida de uma justa e prévia indenização, sempre que 

gerador de dano. 

Será analisada a relação entre a imputação da servidão administrativa e a 

intervenção mínima do Estado sobre os direitos fundamentais, de forma a não privar a 

propriedade de sua funcionalidade, daí porque o atuar estatal sobre algumas restrições.  

Dentre as restrições impostas ao Estado cite-se a observância aos princípios do 

direito administrativo, dentre os quais esta o princípio da legalidade, princípio este que nasceu 

com o próprio conceito de Estado de Direito, assim como a proteção ao direito de propriedade 

como fundamento de existência do Estado. 

Serão observados os efeitos econômicos da proteção à propriedade privada que 

estão atrelados diretamente a propulsão do desenvolvimento econômico. 

Para atingir estes objetivos, será buscado no direito civil, no direito administrativo 

e no direito econômico o conceito de propriedade privada, e de função social da propriedade, 

ambos tratados pela Constituição Federal como princípios fundamentais e como princípios da 

ordem econômica. 

Ademais, verificar-se-á a compatibilidade do exercício do serviço público, e das 

atividades econômicas em sentido estrito com o princípio constitucional de preservação da 

propriedade privada, levando-se em conta a intervenção mínima do Estado, razão pela qual 

será feito um estudo detalhado a respeito do princípio constitucional da legalidade nos 
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processos de instituição de servidão administrativa imposta pelo Estado por meio das 

concessionárias e permissionárias de serviço público e o papel das agências reguladoras. 

Analisar-se-á a servidão administrativa através das suas formas de constituição e 

extinção, seu fundamento jurídico-constitucional, a extensão do dever de indenizar. 

Ao lado da servidão administrativa serão abordados citados e apresentados outros 

institutos limitadores do Estado sobre a propriedade privada. Serão observadas as espécies de 

servidão administrativa e como o Estado tem regulado a criação destas, abordando ainda a 

questão da competência das agências reguladoras para instituí-las. 

A proposta do presente estudo possui sua importância no confronto de dois 

interesses constitucionalmente defendidos, a proteção a direitos fundamentais, frente ao 

desenvolvimento econômico, a necessária expansão do serviço público nos diversos setores, 

como no telecomunicações e de energia em obediência as diretrizes da ordem econômica 

nacional. 

Será fixada uma diretriz referente aos limites da atuação do Estado Regulador 

através das concessionárias de serviço público, sob pena de a intervenção configurar violação 

a direito, passando de sujeição de direito à penalidade, observando a compatibilidade destas 

limitações com o princípio da legalidade e com os direitos de propriedade e da função social.  

Ademais, observa-se-a que a  intervenção estatal não poderá esvaziar o conteúdo 

mínimo da propriedade, sob pena de restar ultrapassa a linha do sacrifício, que lhe é 

interditada. A intervenção estatal não poderá ser causa de instabilidade social e insegurança 

jurídica fator este inadmissível. 

Outro fundamento teórico a ser apontado é que a intervenção limitativa na 

propriedade  através da servidão administrativa é medida excepcional que não deve ser 

determinada pelo legislador, por meio de Decreto do Poder Executivo, ou ainda que sob o 

poder regulatório das Agências Reguladoras, mas sim, após demonstração de interesse 
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público ao juiz, o que, portanto revela que para a legalidade da intervenção, faz-se necessária 

a submissão da apreciação ao poder judiciário (controle de legalidade). 

Quanto à capacidade normativa das agências reguladoras, defende-se que o Estado 

Democrático de Direito, é aquele no qual a Administração Pública não nega a possibilidade 

das agências reguladoras editarem normas jurídicas secundárias de possuírem, enfim, 

capacidades normativas secundárias recebidas da autoridade titulada.  

Como última indagação teórica, serão questionados os modelos de intervenção 

dispostos nas Leis instituidoras das autarquias criadas no Brasil, e suas capacidades 

normativas, com especial referência a criação das servidões administrativas. 

Tendo em vista que o objeto do estudo conjuga aspectos de cunho teórico e 

abstrato e questões preponderantemente práticas, a exposição adotará a forma dedutiva, 

partido dos aspectos gerais para os mais específicos, conforme a importância pragmática. 

A base teórica esta fundada na Constituição Federal de 1988, no Código Civil, no 

Estatuto da Cidade, nas legislações reguladoras da desapropriação, bem como as legislações 

instituidoras das agências reguladoras federais e suas resoluções autônomas e conjugadas. 

As bases teóricas supramencionadas serão analisadas e expostas pré-

compreensões para depois partir para a análise de questões jurídicas determinadas como a 

servidão administrativa e os reflexos do atuar do Estado Regulador em consonância com os 

princípios constitucionais da legalidade, da supremacia do interesse público e direto de 

propriedade funcionalizada.  

Dentro desta concepção a presente dissertação é constituída por seis capítulos de 

desenvolvimento do tema, sendo o último o capítulo conclusivo. 

Com este objetivo o segundo capítulo intitulado como legalidade administrativa e 

a supremacia do interesse público no Estado Regulador abordará o conceito de Estado e sua 

evolução até do atual Estado Regulador. Dentro do contexto das privatizações, apresentará 
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sintaticamente as formas de intervenção do Estado sobre o domínio econômico e será 

encerrado com a exposição do conceito de princípio, e com a exposição dos princípios da 

legalidade e da supremacia do interesse público na qualidade de princípios constitucionais 

para os quais deve ser dada uma nova abordagem à luz do contexto atual de Estado. 

O terceiro capítulo discorre sobre o direito de propriedade, iniciando com a 

exposição da evolução histórica do direito de propriedade como algo preexistente ao próprio 

ordenamento, partindo para seu conceito como de um direito real que se constitui na forma 

mais extensa de disposição privada sobre os bens. Serão analisados os dispositivos 

constitucionais que definem a propriedade e a função social como direitos fundamentais e 

como princípios da ordem econômica. Usando os conhecimentos sobre intervenção do Estado 

expostos no segundo capítulo, será feita uma abordagem no princípio da supremacia do 

interesse público como limitador da intervenção Estatal e a relação da proteção estatal a 

propriedade e o desenvolvimento econômico. 

O quarto capítulo aborda a servidão administrativa a partir da Constituição 

Federal e das normas pátrias instituidoras da desapropriação. A servidão administrativa será 

conceituada e apresentada sua origem histórica, traçando-se um paralelo com outras 

modalidades interventivas do Estado sobre a propriedade, como a requisição, a ocupação 

temporária, a limitação administrativa, o tombamento e a desapropriação. Posteriormente 

serão apresentados de forma sucinta temas inerentes ao processo de instituição da servidão 

como: fundamento jurídico constitucional, legitimidade ativa, rito procedimental, objeto de 

incidência e indenização em caso de dano ao proprietário e as espécies de servidão expressas 

em Lei, fornecendo assim, conceitos básicos para as discussões do quinto capítulo. 

Sendo o foco da dissertação a análise da legalidade da instituição das servidões 

administrativas impostas dentro do contexto do Estado Regular, especialmente através de 

Decreto expropriatório expedido pela própria Agência reguladora, o quinto capítulo trará o 



15 

 

conceito de Agência reguladora, sua origem e sua função normativa, o fenômeno da 

deslegalização e sua atuação na instituição das servidões administrativas. Ademais, serão 

analisadas as Agências Reguladoras federais e os mecanismos usados por estas para criação 

das servidões administrativas. 

No sexto capítulo estão às conclusões, com analise do necessário equilíbrio que se 

deve atingir entre a promoção do desenvolvimento econômico e a justiça social, a expansão 

dos serviços públicos com eficiência e qualidade e a intervenção mínima ao direito de 

propriedade, neste processo de criação das servidões administrativas no Estado Regulador. 
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2 LEGALIDADE ADMINISTRATIVA E A SUPREMACIA DO INTERESSE 

PÚBLICO NO ESTADO REGULADOR 

2.1 CONCEITO DE ESTADO E EVOLUÇÃO DO ESTADO MÍNIMO AO REGULADOR  

 

Estado é expressão criada por Maquiavel em sua obra “O Príncipe” (1513 – 

1514), e é resultado de uma longa evolução na maneira de organização do poder, tendo a 

soberania, a capacidade de autodeterminação, como seu grande elemento. 

Segundo a visão da Teoria Tridimensional de Miguel Reale (2000, p.9) “o Estado 

é uma realidade cultural, isto é, uma realidade constituída historicamente em virtude da 

própria natureza social do homem”. No mesmo sentindo apregoa Celso Ribeiro Bastos (1999, 

p.11) segundo o qual “um Estado não é senão uma modalidade muito recente na forma de a 

humanidade organizar-se politicamente”.  

O Estado é para J.J. Gomes Canotilho (2003, p.89) “uma forma histórica de 

organização jurídica do poder dotada de qualidades que a distinguem de outros “poderes” e 

“organizações de poder””. 

Importante diferenciar o conceito de Estado do conceito de Sociedade. O Estado é 

uma ordenação formada por “um poder soberano de um povo situado num território com 

certas finalidades”, assim aduz José Afonso da Silva (2010, p.98). A finalidade como 

elemento constitutivo do Estado, não é admitida por todos os autores. José Afonso da Silva 

(2010) cita Alexandre Groppali, Giorgio Pallieri e Dalmo Dalari como defensores da 

finalidade como quarto elemento constitutivo do Estado. 

Para Paulo Bonavides (2000, p. 70-71) “a sociedade, é algo interposto entre o 

indivíduo e o Estado, é a realidade intermediária, mais larga e externa, superior ao Estado, 

porém inferior ainda ao indivíduo, enquanto medida de valor”. 
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Destaque-se que, assim como a extensão do conceito de sociedade, o papel do 

Estado e a extensão de suas funções sofreram mudanças no decorrer dos séculos, 

acompanhando as transformações oriundas do desenvolvimento das relações sociais, 

econômicas e jurídicas. 

Em verdade, podemos afirmar que o Estado, a partir de sua concepção moderna, é 

ordem política da sociedade e é fruto de sua evolução. 

Os elementos constitutivos do Estado, quais sejam, povo, território, poder político 

e finalidade, também tiveram seus conceitos e extensões modificados.  

Para Celso Ribeiro Bastos (1999) referidos elementos são em verdade, condições 

de existência do Estado e não elementos deste. 

Partiu-se de um Estado Absoluto para um Estado Constitucional, ora nominado 

como Estado Moderno. Segundo J.J. Gomes Canotilho (2003, p.93) “o Estado constitucional, 

para ser um estado com as qualidades identificadas pelo constitucionalismo moderno, deve ser 

um Estado de direito democrático”, estabelecendo-se assim uma direta relação entre 

democracia e Estado de Direito. 

As mudanças na estrutura do Estado Moderno são materializadas pela divisão em 

três grandes fases: pré-modernidade, modernidade e pós-modernidade. Referidas fases não 

são estáticas no tempo, mas estão marcadas por determinadas características, adjetivos que 

lhes são intrínsecos.  

Para esta divisão Paulo Bonavides (2007) apresenta outra nomenclatura aduzindo 

que a fase da pré-modernidade seria a do Estado Constitucional da separação de poderes, a da 

modernidade seria a do Estado Constitucional dos direitos fundamentais, e a da pós-

modernidade seria a do Estado Constitucional da Democracia participativa. 
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A partir dai como expõe J.J. Gomes Canotilho (2002, p.2) basta “um breve 

relance de olhos pela vasta literatura jurídica, política e econômica relacionada com o Estado 

para verificarmos esta intriga: o Estado não está só. Tem sempre o acompanhamento de 

adjectivos”.  

Na primeira fase, a da pré-modernidade, o Estado recebeu o adjetivo de “liberal” é 

o Estado Constitucional da separação de poderes de Paulo Bonavides (2007), surgido na 

segunda metade do século XVIII após duas grandes revoluções que marcaram referido século. 

Nesta fase o Estado assumiu apenas atribuições relacionadas à proteção da 

sociedade da violência e da invasão de outros Estados. Preocupou-se com a aplicação da 

justiça de forma adequada, com a realização de obras públicas e em manter certos serviços 

essenciais, que não fossem economicamente interessantes para os particulares. Era o chamado 

“Estado Mínimo”. 

O sistema teórico do Estado Liberal remete ao princípio da divisão de poderes, do 

primado da Lei, do caráter abstrato e geral da Lei, e da divisão entre esfera pública e privada. 

O Estado não intervinha no mercado, era marcado por uma conduta omissiva, 

entendia-se que as falhas no mercado poderiam ser sanadas pelo próprio mercado, em um 

sistema de autorregulação, considerando-se que existia no mercado um sistema de 

concorrência perfeito. 

A busca da liberdade marcou esta fase, seja no campo contratual, seja na vida 

privada e na livre iniciativa. Traçou-se uma esfera de proteção aos direitos individuais, 

políticos e civis que são os direitos fundamentais de primeira geração.  

Na segunda fase, a da modernidade, o Estado recebeu várias nominações, quais 

sejam: Estado Social, Estado do Bem Estar Social, Estado Providência, Estado Empresário, 

Estado Constitucional dos direitos fundamentais, ou ainda Welfare State. O Estado 

apresentou-se como agente do desenvolvimento, como protagonista do processo econômico. 
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O Estado do Bem Estar Social é fruto das crises econômicas e sociais do início do 

Século XX, e especialmente da quebra da bolsa de valores de Nova Iorque em 1929, quando 

se passou a repensar o modelo de produção liberalista para um Estado interventivo, 

neoconcorrencial.  

Como a liberdade já estava conquistada pugnava-se pela justiça, envolvendo os 

direitos sociais e o direito ao desenvolvimento. Houve um apoio a defesa dos direitos sociais, 

especialmente a proteção do empregado e as condições de trabalho, surgindo ainda um 

importante conceito, o da função social da propriedade, abordado no terceiro capítulo do 

presente trabalho. 

Ao longo do século XX, a ideologia do Estado do Bem Estar Social significou a 

assunção pelo Estado de funções de modelação da vida social, era o Estado prestador de 

serviços e empresário.  

O crescimento da população e a prestação do serviço público com cada vez menos 

eficiência conduziu a uma crise fiscal, assim entendida como situação insolvência 

governamental. 

A terceira fase do Estado Constitucional, a da pós-modernidade é a fase do Estado 

Neoliberal ou Regulador não havendo um momento preciso quanto ao seu início, mas marcou 

precisamente a década de 80 do século XX.  

Seu surgimento está diretamente relacionado à globalização da economia, que 

exigia uma desregulamentação dos mercados financeiros, o fim dos monopólios estatais e a 

abertura do comercio mundial de serviços e informações. 

O Estado do Bem Estar Social, apregoado na Constituição Federal de 1988 passou 

a demonstrar que a máquina estatal estava hipertrofiada. A crise fiscal conduziu a 

perspectivas de redução das dimensões do Estado e de sua intervenção direta. 
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No campo social desenvolveram-se os direitos difusos, com uma maior proteção 

ao meio ambiente, ao consumidor e ao patrimônio histórico e cultural. 

Segundo destaca Marçal Justen Filho (2004, p. 357),  

o estado regulador se peculiariza pelo compartilhamento entre Estado e sociedade da 

responsabilidade de promover a tão esperada “revolução social”. Reconhece-se que 

a dimensão dos encargos necessários à concretização dos valores fundamentais 

supera os limites de possibilidade da atuação isolada do Estado. Por isso, a 

sociedade civil é convocada para participar ativamente do desempenho de atividades 

necessárias à produção da igualdade substancial entre os cidadãos. 

 

Estado regulador é aquele que controla de forma permanente e concentrada, 

através de determinado ente público, certa atividade dotada de valor social. Cria-se, assim, 

pela instituição de mecanismos jurídicos e materiais de acompanhamento das atividades 

privadas dotadas de interesse público. 

Hayek (2010) defende que os chamados valores sociais ou fins sociais, são 

valores objetivos idênticos de muitos indivíduos, ou objetivos para cuja realização os 

indivíduos estão dispostos a contribuir em troca da ajuda, intervenção do Estado em satisfazer 

seus próprios desejos. Há assim, o interesse no Estado regulador de conciliar a realização de 

valores como a solidariedade social, com a valorização da democracia e da liberdade. 

A pós-modernidade é para Eduardo Bittar (2009, p.146) expressão que designa 

um contexto histórico particular, marcado pela transição, por modificações que se projetam 

sobre valores, hábitos, ações grupais, necessidades coletivas, regras sociais, etc., sendo 

resultado da crise da modernidade.  

Andre Elali (2008, p.43) defende que a mudança do perfil da grande maioria dos 

Estados Contemporâneos revelou que “não havia mais espaço para países que pretendam 

exercer, diretamente, as atividades econômicas, seja pela competitividade dos novos 

mercados, seja pelas suas próprias limitações financeiras”.  
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Neste contexto o Estado atua como empresário apenas excepcionalmente. Seu 

papel principal é fornecer, criar ambiente propício para que os agentes econômicos possam 

atuar no mercado. 

O Estado Regulador surgiu da “falência” do modelo do liberalismo econômico e 

da crise do Estado do Bem Estar Social. O Estado recuou sua intervenção direta do Estado na 

econômica, e passou a regular as atividades econômicas exercidas não mais por ele, mas pelos 

agentes econômicos privados, especialmente os que exploram serviços públicos.  

O Estado deixou assim de ser Gestor para ser Estado Orientador. Partiu-se da 

concepção de Estado Social para Estado Regulador de serviços essenciais. 

O Estado Brasileiro chegou ao final do século XX, partindo para a concepção de 

Estado regulador como fruto de uma inevitabilidade histórica. Isto porque, o Brasil iniciou o 

século XX marcado por forte atraso social e por grande concentração de renda. Era visível no 

Brasil, a existência de bolsões endêmicos de pobreza e corrupção o que demonstrava a sua 

grande ineficiência de Estado interventor. 

A pós-modernidade representa o estado reflexivo da sociedade ante seus 

problemas culturais, econômicos, tecnológicos e científicos, capaz de gerar um revisionismo 

completo, repercutindo com impactos na informatização e telecomunicação mundial, 

globalização econômica, terceirização das responsabilidades sociais, internacionalização de 

empresas brasileiras, violência e criminalidade urbanas, desemprego em massa.  

As políticas públicas estatais passam a fundar-se na privatização, e no aumento da 

atuação das organizações não governamentais, com o fito de atingir os anseios e as 

expectativas da sociedade e buscar a eficiência.  

Para Marçal Justen Filho (2004, p.349) “é da própria natureza do direito a função 

regulatória” visto que, todo e qualquer ordenamento jurídico se orienta a regular condutas 

humanas intersubjetivas. 
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Os Estados sociais e democráticos de direito não podem afastar-se das mudanças 

na conjuntura econômica e social que vem ocorrendo em esfera mundial. Segundo Alexandre 

Santos de Aragão (2002, p.5) o Estado não pode ficar omisso “diante da promoção do bem-

estar da coletividade, inclusive no que diz respeito à melhoria das condições de vida da 

população, à competitividade econômica e à eficiência e modicidade dos serviços públicos”. 

Adverte Luis Roberto Barroso (2005, p.2) que o Brasil chegou a pós-modernidade 

“sem ter conseguido ser nem liberal nem moderno”. No mesmo sentido, João Maurício 

Adeodato (2002), segundo o qual, não há que se falar em pós-modernidade no Brasil como 

um fenômeno homogêneo.  

Destaque-se que, todas as fases acima descritas tem em comum o fato de o Estado 

ter uma Constituição como Lei fundamental, que possui como princípio básico a proteção a 

dignidade da pessoa humana, apregoa a proteção a democracia e a um Estado de Direito. 

Aduz José Afonso da Silva (2010, p.38) que a Constituição é “o conjunto de normas que 

organiza os elementos constitutivos do Estado”. 

Assim, como norma que organiza os elementos do Estado, as Constituições 

pátrias sofreram modificações, acompanhando as mudanças na estrutura do Estado. A 

Constituição Federal de 1988 apresentou em seu texto original traços do intervencionismo 

estatal, ou seja, estava marcada pelas características do Estado Social, e este foi sendo 

modificado através de Emendas Constitucionais. 

Em 1995 a Constituição Federal foi alvo das Emendas Constitucionais de n. 5/95, 

n. 6/95, n.7/95, n. 8/95 e n. 9/95 que geraram diversas mudanças na forma de atuar do Estado 

Brasileiro, em consonância com as mudanças internacionais de Estado Gestor. 

A Emenda Constitucional n. 5/95 previu a quebra do monopólio de distribuição de 

gás canalizado, modificando o parágrafo 2º do artigo 25. A Emenda n. 6/95 revogou o artigo 

171 que conceituava empresa brasileira e empresa brasileira com capital nacional e admitia a 
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outorga a elas de proteção e benefícios. Referida Emenda trouxe também outra importante 

inovação à modificação do artigo 176 que passou a permitir a pesquisa de minerais e a 

exploração de energia elétrica por empresas estrangeiras desde que constituídas sob as Leis 

brasileiras.  

Por sua vez a Emenda n. 7/95 também retirou barreira ao capital internacional e a 

Emenda n. 8/95 previu que a União poderia explorar mediante autorização, concessão ou 

permissão, os serviços de telecomunicações, prevendo a criação de Lei para tal finalidade sob 

a regulação de um órgão. A Emenda n. 9/95 rompeu o monopólio do Estado referente à 

pesquisa e lavra de jazidas de petróleo, e gás natural.  

Percebe-se assim, que as mudanças materializaram-se através da flexibilização de 

monopólios, da privatização ou desestatização de determinados setores, assim como foram 

extintas determinadas restrições ao capital estrangeiro.  

Na perspectiva do Estado Regulador, a expansão das privatizações foi 

acompanhada pela regulação da atividade empresarial exercida pelos particulares que 

passaram a prestar os serviços públicos até então só exercidos pelo Estado. Ao lado da 

regulação houve um fomento a atividade privada, para a ampliação das parcerias público 

privadas, e maior cooperação entre o Estado e os particulares. 

Como bem ressalta Luis Roberto Barroso (2010, p.14) a redução do Estado 

Empresário levou a uma “maior atuação regulatória e participativa”.  

A atividade de regular é atividade do governo que afeta diretamente o 

comportamento dos agentes do setor privado com a finalidade de alinhá-lo com o interesse 

público. A atividade regulatória passa a tem caráter eminentemente interventivo, quando 

regula o serviço público.  

Neste ponto, Vladimir da Rocha França (2001, p.189) ressalta que “o serviço 

público somente merecerá o adjetivo “público” quando se tratar de objeto de uma prestação 
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somente realizável pelo Estado ou por quem tenha recebido delegação hábil para tanto”. Aduz 

referido autor que outro elemento se faz necessário para configurar o benefício como serviço 

público, o regime jurídico administrativo. 

Vejamos o que dispõe o artigo 174 da Constituição Federal Pátria que apresenta 

as características da regulação que impregnam a República Federativa do Brasil, ao expor que 

“como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da 

Lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor 

público e indicativo para o setor privado”.  

Ao falar em Estado, está a Constituição fazendo referência a União, aos Estados e 

aos Municípios, visto que a competência normativa em matéria de direito econômico é 

concorrente. Destaque-se que o parágrafo 1º do artigo 174 atrela a regulação ao conceito de 

desenvolvimento nacional. 

Alexandre Aragão em nota de atualização na obra de Bilac Pinto (2002, p.21) 

lembra que 

O Estado Democrático de Direito faz com que a regulação estatal desça do pedestal, 

tornando-se “humana, demasiadamente humana”. A regulação deve ser apta a 

produzir as mudanças efetivas e concretas na realidade. Entre uma medida ideal, 

mas que só vai se concretizar nas páginas do Diário Oficial, e outra, também 

legítima, menos gravosa, mas que, produzida em concertação com os interessados, 

tem maiores chances de se efetivar, deverá sem dúvidas optar pela última.  

 

Enumerou Diogo Figueiredo (2003) uma série de princípios que caracterizam a 

função regulatória, quais sejam: princípio da competência regulatória (deslegalização, função 

normativa, função administrativa, função administrativa judicativa); princípio da 

independência regulatória (independência funcional, dos agentes e financeira); princípio da 

participação regulatória (ampla publicidade, processualidade aberta, decisão participativa). 

O Estado regulador utiliza permanentemente e intensamente as competências de 

poder de polícia e através do seu exercício, cabe ao Estado Regulador supervisionar o poder 

de mercado dos operadores e organizar a entrada de novos operadores, zelar pela implantação 



25 

 

de um novo modelo organizacional, arbitrar conflitos e completar o processo de regulação 

normativa, sempre com o fito de garantir o interesse público.  

Observe-se, por fim, que o modelo regulatório de Estado apresenta modificações 

fundamentais nas concepções clássicas sobre o Estado e o Direito.  

Marçal Justen Filho (2004, p.366), esclarece que estas diferenças nas concepções 

clássicas podem assim serem resumidas: inverteu-se a relevância do modelo interventivo 

direto para o regulatório, intervenção indireta sobre o domínio econômico; a atuação 

regulatória se norteia não apenas pela proposta de atenuar ou eliminar os defeitos do mercado, 

mas também para propiciar a realização de certos valores de natureza política ou social; por 

fim, institucionalização de mecanismos de disciplina permanente e de fiscalização da 

atividade econômica privada. 

Assim, observadas as mudanças na estrutura do Estado no decorrer dos séculos, o 

Estado regulador deve atuar no intuído de promover e fomentar serviços de utilidade pública 

desenvolvidos por particulares, como serviço de energia elétrica e telecomunicações, e regular 

as atividade econômicas em sentido estrito, sempre com o fito de preservar os direitos 

fundamentais dos cidadãos, em observância aos ditames do Estado Democrático de Direito. 

 

 

2.2 O ESTADO REGULADOR E A INTERVENÇÃO DO ESTADO SOBRE O DOMÍNIO 

ECONÔMICO 

Conforme já exposto, no Brasil, assim como nos demais Estados modernos, o 

Poder Público deixou de ser o protagonista do processo econômico, atuando como regulador, 

como gestor, em busca de novos referenciais democráticos na gestão dos interesses públicos. 

A nova função da regulação surge como uma nova tipicidade, em que estão 

presentes características de cada uma delas, bem como as de outras novas funções, que se 
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foram acrescentando às atividades do Estado, como, destacadamente, a de planejamento, que 

se desenvolveu entre nós na primeira metade do século XX, e a de negociação que se firmou 

na Administração Pública. 

Afirma Diogo Figueiredo (2003) que a regulação é um dos mais expressivos 

frutos das tendências do Direito Público para o aperfeiçoamento da decisão administrativa 

com vistas a que seja eficiente em seu desempenho e legitimada em seu resultado, superando 

assim as linhas tradicionais da administração burocrática de corte positivista, em que, tanto a 

eficiência como a legitimidade, não eram mais as referências secundárias e periféricas. 

Segundo Maria Sylvia Zanella de Pietro (2009, p.190-191) “regulação constitui-se 

como o conjunto de regras de conduta e de controle da atividade econômica pública e privada 

e das atividades sociais não exclusivas do Estado, com a finalidade de proteger o interesse 

público”. 

Para Carlos Ari Sundfeld (2002, p.18) regulação é espécie de intervenção estatal 

que 

manifesta-se tanto por poderes e ações com objetivos declaradamente econômicos (o 

controle de concentrações empresariais, a repressão de infrações à ordem 

econômica, o controle de preços e tarifas, a admissão de novos agentes do mercado) 

como por outros com justificativas diversas, mas efeitos econômicos inevitáveis 

(medidas ambientais, urbanísticas, de normalização, de disciplina, das profissões, 

etc). Fazem regulação autoridades cuja missão seja cuidar de um específico campo 

de atividades considerado em seu conjunto (o mercado de ações, as 

telecomunicações, a energia, os seguros de saúde, o petróleo), mas também aquelas 

com poderes sobre a generalidade dos agentes da economia (exemplo: órgãos 

ambientais). A regulação atinge tanto os agentes atuantes em setores ditos privados 

(o comércio, a indústria, os serviços comuns – enfim, as atividades econômicas em 

sentido estrito) como os que, estando especialmente habilitados, operam em áreas de 

reserva estatal (prestação de serviços públicos, exploração de bens públicos e de 

monopólios estatais). 

 

 

O atuar da Administração Pública tem sua legitimidade e eficiência obtidas 

observando-se os dispositivos constitucionais, preservando os direitos fundamentais os 

anseios da democracia e a separação de poderes. Neste sentido, Paulo Bonavides (2007, p.43): 

Não importa a qualificação ou adjetivo que se lhe acrescente – Liberal, Democrático 

ou Social. Se não garantir nem concretizar a liberdade, se não limitar o poder dos 
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governantes, se não fizer da moralidade administrativa artigo de fé e fé pública, ou 

princípio de governo, se não elevar os direitos fundamentais ao patamar de 

conquista inviolável da cidadania não será Estado de Direito. 

 

Percebe-se que apesar da mutação de adjetivos dado ao Estado no decorrer dos 

últimos séculos e das diferentes características que marcaram cada período, o que há em 

comum no Estado Moderno ou Constitucional é a busca pela preservação de um Estado de 

Direito. 

Observando-se os ditames do Estado de Direito, Bilac Pinto (2002) apontou em 

1941 que um dos fatos mais característicos da época era a intervenção, cada vez mais ampla, 

no domínio econômico e na ordem social.  

A expressão intervenção será utilizada no presente trabalho com a concepção 

adota por Eros Grau (2008), segundo o qual, ocorre intervenção quando o Estado atua em área 

de titularidade do setor privado, é a atuação estatal no campo da atividade econômica em 

sentido estrito, é a atuação em área de outrem. 

Segundo Eros Grau (2008) a intervenção do Estado no domínio econômico, ou 

seja, a intervenção direta pode ocorrer por absorção ou participação. Por sua vez, a 

intervenção sobre o domínio econômico, intervenção indireta, pode ocorrer por direção ou por 

indução. Senão vejamos a classificação de Eros Grau (2008, p.147) quanto às formas diretas 

de intervenção do Estado: 

Quando o faz por absorção, o Estado assume integralmente o controle dos meios de 

produção e/ou troca em determinado setor da atividade econômica em sentido 

estrito; atua em regime de monopólio. Quando o faz por participação, o Estado 

assume o controle de parcela dos meios de produção e/ou troca em determinado 

setor da atividade econômica em sentido estrito, atua em regime de competição com 

empresas privadas que permanecem a exercitar suas atividades nesse mesmo setor. 

 

Na intervenção do Estado de forma indireta, o objetivo do Estado é dirigir o 

mercado, dando direcionamento e fiscalizando o cumprimento das políticas econômicas 

adotadas, tendo como limite jurídico a Lei. O Estado desenvolve ação, atua como agente 

econômico, regulador dessa atividade. 
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Quanto intervém de forma indireta disserta Eros Grau (2008, p. 147) que  

por direção, o Estado exerce pressão sobre a economia, estabelecendo mecanismos e 

normas de comportamento compulsório para os sujeitos da atividade econômica em 

sentido estrito. Quando o faz por indução, o Estado manipula os instrumentos de 

intervenção em consonância e na conformidade das leis que regem o funcionamento 

dos mercados. 
 

Como exemplo de norma típica de intervenção por direção é a que instrumenta 

controle de preços, para tabelá-los ou congelá-los. São normas cogentes ou imperativas. 

Na hipótese de intervenção por indução, as normas são dispositivas, podendo ser 

por indução positiva ou negativa. Como exemplo, podemos citar a hipótese na qual a norma 

que onera por imposto elevado o exercício de determinado comportamento, tal como o caso 

de importação de certos bens. 

Assim a regulação apresenta-se como a forma do Estado intervir de forma 

indireta, induzindo ou direcionando o mercado. A concepção regulatória retrata uma redução 

nas diversas dimensões da intervenção estatal no âmbito econômico. Na intervenção estatal 

indireta, o Estado atua basicamente através da edição de regras e providências, orientadas a 

influir sobre a atuação das pessoas e instituições.  

Os princípios gerais da livre iniciativa e da livre empresa são reconhecidos 

reservando-se ao Estado o instrumento da regulação como meio de orientar a atuação dos 

particulares à realização de valores fundamentais. 

O Estado orienta os particulares a atingir os resultados necessários ao bem comum 

e impõe controle externo as relações privadas. 

Interessante também destacar a classificação dada por Diogo de Figueiredo 

Moreira Neto (2003) para as formas de intervenção estatal, quais sejam: regulatória, 

concorrencial, monopolista e a sancionatória. 

Segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2003) a intervenção regulatória seria 

a imposição, por norma legal, de prescrições positivas e negativas sobre o desempenho de 
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atividades econômicas ou sociais privadas, visando à prevalência de interesses públicos 

específicos legalmente definidos.  A intervenção concorrencial é a imposição, por norma 

legal, da presença do Estado como empresário, em regime de competição em condições de 

igualdade ou privilegiada com os agentes privados. A intervenção monopolista é a imposição, 

por norma legal, da presença do Estado como empresário, afastando a competição dos agentes 

privados, no desempenho de atividades econômicas ou sociais.  

E, por fim, conclui Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2003) que a intervenção 

sancionatória é a imposição, por norma legal, de sanções estatais punitivas, pelo Estado aos 

agentes privados, que desempenham determinadas atividades econômicas e sociais com 

transgressão das normas predefinidoras dos interesses públicos específicos. 

Carlos Ari Sundfeld (2003) também apresenta uma importante contribuição ao 

apresentar três formas distintas de interferência da Administração Pública no campo privado, 

quais sejam: através de estímulos à iniciativa privada, para induzi-la em certa direção; quando 

assume atividade dos particulares, passando a atuar em substituição a eles; pela ordenação de 

seus comportamentos, através de comandos cogentes, derivados do poder de autoridade, que 

ele chama de administração ordenadora. 

Seja qual for à classificação que se queira seguir quanto às formas de intervenção 

do Estado, é certo que o Estado Social ao assumir a forma de Estado Regulador, passou a 

utilizar-se de entidades administrativas independentes não diretamente subordinadas ao poder 

político governamental, regulando alguns setores da econômica, especialmente o atuar das 

pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.  

Dispõe Marçal Justen Filho (2009, p.572) que  

a intervenção indireta ou normativa na ordem econômica consiste no exercício pelo 

Estado de sua competência legislativa e regulamentar para disciplinar o exercício de 

atividades econômicas, desempenhadas na órbita pública ou privada. Seu 

fundamento constitucional direto está no art. 174 da Constituição Federal de 1988. A 

regulação consiste na opção pela intervenção indireta. Mas intervenção estatal 

indireta não é sinônimo de regulação. Regulação é uma forma de intervenção 
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indireta que se caracteriza somente quando o Estado organiza um conjunto de órgãos 

especializados para promover intervenção de modo permanente e sistematizado. 

 

Eros Grau (1998) defende que a expressão atividade econômica expressa no artigo 

174 da Constituição Federal é feita em sentido amplo. Refere-se à globalidade da atuação 

estatal como agente normativo e regulador. E conclui que a atuação normativa reclama 

fiscalização que assegure a efetividade e a eficácia. Quanto à atuação reguladora impõe a 

Constituição, compreender o exercício das funções de incentivo e planejamento, reclamando 

também uma fiscalização, no desempenho de sua ação normativa. 

 

2.3 O PRÍNCIPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA E DA 

SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO 

2.3.1 Princípios constitucionais como espécies de normas jurídicas 

Os princípios constituem o fundamento do Direito Positivo. Trata-se de 

indispensável elemento de fecundação da ordem jurídica positiva e contêm em estado de 

virtualidade grande número das soluções que a prática exige. Eles existem mesmo que não 

expressos em textos de Lei. 

Os princípios são fontes primárias da normatividade e são fruto da evolução do 

direito. Isso porque, o princípio foi deixando sua posição subsidiária para assumir um papel 

de centralidade interpretativa e aplicativa no ordenamento jurídico, tendo atualmente força 

obrigatória.  

Ao ordenarem o texto constitucional no que diz respeito aos fins a serem 

alcançados pelo Estado e sociedade no Estado Democrático de Direito, os princípios dão o 

contorno ou a diretriz de conformação do ordenamento jurídico. Ademais, os princípios dão a 

unidade sistêmica da Constituição, fazendo a integração de suas diversas normas, 

interligando-as em conexões de sentido, pois somente perante uma estrutura normativa 
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referenciada entre si é que será possível uma perfeita interpretação, que, necessariamente, tem 

de ser sistêmica. 

Para além dessas funções, os princípios funcionam como identificadores do 

núcleo político essencial da Constituição. 

Celso Antônio Bandeira de Mello (2012, p.54) define os princípios como  

Mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição 

fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e 

servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência exatamente por 

definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e 

lhe dá sentido harmônico. (...) violar um princípio é muito mais grave que 

transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um 

específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comando. É a mais 

grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do 

princípio violado, por que representa insurgência contra todo o sistema, subversão 

de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e 

corrosão de sua estrutura mestra. Isto porque, com ofendê-lo, abatem-se as vigas que 

o sustêm e alui-se toda a estrutura nelas esforçadas. 

 

Traduzem a ideia de alicerce, de origem, de começo de um sistema, e se irradia 

sobre diferentes normas, inspirando-lhes.  

José Afonso da Silva (2010, p.92) concebe a ideia de princípio, não como espécie 

de norma ao lado das regras, mas sim, como “ordenações que se irradiam e imantam os 

sistemas de normas”, das quais confluem valores e bens constitucionais. 

Também Norberto Bobbio (1995) defende a idéia de princípio como norma geral 

ou generalíssima do sistema. Defende que a função para a qual os princípios são extraídos e 

empregados é a mesma função das normas, qual seja, a função de regular um caso, 

especialmente nas hipóteses de lacunas das regras. 

J.J. Gomes Canotilho (2003) apresenta critérios de distinção entre regras e 

princípios, dentre os quais: grau de abstracção, grau de determinabilidade, carácter de 

fundamentalidade, proximidade da ideia de direito, natureza normogenética. 

Partindo dos critérios expostos por J.J. Gomes Canotilho (1993, p.1161) percebe-

se que os princípios tem elevado grau de abstração, são vagos e genéricos, tem papel 
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estruturante ou fundamental no ordenamento jurídico, são enraizados nas exigências da justiça 

e são fundamentos da própria regra. Assim, a partir destas características, aduz renomado 

autor que 

princípios são normas jurídicas impositivas de uma optimização, compatíveis com 

vários graus de concretização, consoante os condicionalismos fácticos e jurídicos; as 

regras são normas que prescrevem imperativamente uma exigência (impõe, 

permitem ou proíbem) que é ou não é cumprida. 

 

Os pós-positivistas Ronald Dworkin e Robert Alexy, destacam em suas obras a 

força normativa dos princípios de direito, com o potencial valorativo.  

Para Ronald Dworkin (2002, p. 33), princípio é “um padrão que deve ser 

observado, não porque irá alcançar ou assegurar uma situação econômica, política, ou social 

supostamente desejada, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade, ou alguma outra 

dimensão de moralidade”.  

Bem esclarece Ronald Dworkin (2002) que a diferença entre princípios jurídicos e 

regras jurídicas é de natureza lógica, pois, enquanto as regras são aplicáveis à maneira do 

tudo-ou-nada, os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm, qual seja, a 

dimensão de peso ou importância. O que determina a aplicação das regras são critérios de 

natureza formal (validade), enquanto o que determina a incidência dos princípios são os 

aspectos materiais ou substantivos, pois o peso dos princípios nos casos concretos é 

identificado a partir de processos de valoração que não envolvem procedimentos 

exclusivamente formais. 

Também considerando que a diferença entre princípios e regras esta em aspectos 

quantitativos ou lógicos, sejamos o disposto por Robert Alexy (2011, p.90) que expõe que 

o ponto decisivo para a distinção entre regras e princípios é que os princípios são 

normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das 

possibilidades jurídicas e reais existentes. Princípios são, por conseguinte, mandados 

de otimização, que estão caracterizados pelo fato de que a medida devida de sua 

satisfação não depende somente das possiblidade fáticas, mas também das 

possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos 

princípios e regras colidentes. Já as regras são normas que são sempre satisfeitas ou 

não satisfeitas. Se uma regra vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela 
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exige; nem mais, nem menos. Regras contêm, portanto, determinações no âmbito 

daquilo que é fática e juridicamente possível. Isso significa que a distinção entre 

regras e princípios é uma distinção qualitativa, e não uma distinção de grau. 

 

Percebe-se que para Robert Alexy (2011) os princípios são normas que ordenam 

que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas 

(determinado pelos princípios e regras colidentes) e fáticas existentes. Para sua aplicação, 

existindo um conflito, são suscetíveis de ponderação, enquanto as regras são suscetíveis de 

subsunção. 

Neste sentido, enquanto as regras são aplicadas na forma de disjuntivas, a partir 

da aferição de sua validade, os princípios incidem sem estabelecer consequências jurídicas, 

que devem ocorrer automaticamente quando determinadas condições se apresentam.  

Tanto para Robert Alexy (2011), quanto e Ronald Dworkin (2002) há distinção 

entre princípios e regras quanto a forma de solução para os casos de colisão entre estes. 

Enquanto o conflito de regras é resolvido na dimensão da validade, o conflito de princípios é 

solucionado na dimensão de valor, fazendo-se uma ponderação de valores.  

Segundo Robert Alexy (2004, p. 162), “la diferencia entre reglas y principios se 

muestra com gran claridad en el conflicto de reglas y en las colisiones de principios”. Ao falar 

sobre a colisão, aduz Eros Grau (2008) que, dando as regras concreção aos princípios, o 

afastamento de um princípio em favor de outro importa perda de efetividade das regras que 

àquele dão concreção. 

Segundo Vladimir França (2007, p.25) “as regras jurídicas são normas que 

qualificam os comportamentos como obrigatórios, proibidos ou permitidos diante da 

ocorrência de eventos hipotéticos ou concretos nelas descritos”. 

As regras que são concreções, são aplicações dos princípios. Ambos são espécies 

de normas jurídicas formadas a partir de enunciados normativos e diferenciam-se pelo caráter 
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da generalidade, pelo grau de abstração que é intrínseco aos princípios sejam estes implícitos 

ou explícitos. 

J.J. Gomes Canotilho (2003, p. 1162) aduz que em caso conflito entre princípios 

estes podem ser objeto de ponderação, de harmonização, pois eles contêm apenas 

„exigências‟ou standars que, em „primeira linha‟(prima facie), devem ser realizados; 

as regras contêm „fixações normativas‟definitivas, sendo insustentável a validade 

simultânea de regras contraditórias. 

 

Partindo dessas e outras ideias Humberto Ávila (2004 p.70), atesta que: 

os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e 

com pretensão de complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação se 

demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os 

efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção.  

 

Geraldo Ataliba (1998) defende a existência de uma hierarquia entre os princípios, 

onde os princípios maiores fixam as diretrizes gerais do sistema e subordinam os princípios 

menores. Atesta ainda que, há uma ordem que faz com que as regras tenham sua interpretação 

e eficácia condicionadas pelos princípios, que são as linhas mestras, os grandes nortes, as 

diretrizes magnas do sistema jurídico. Conclui que os princípios expressam a substância 

última do querer popular, seus objetivos e desígnios, as linhas mestras da legislação, da 

administração e da jurisdição. Por estas não podem ser contrariados, tem que ser prestigiados 

até as últimas consequências. 

Vladimir da Rocha França (1999, p.17) também defende a ideia de existir uma 

hierarquia entre os princípios, ao aduzir que 

 “os princípios constitucionais são normas constitucionais hierarquicamente 

privilegiadas, em que o fundamento e/ou diretriz constitucionais encontram-se 

imperativamente determinadas, objetivando o seu conteúdo e tornando-o 

concretizável juridicamente”. 

 

Frente às ideias expostas, entendemos que os princípios possuem uma importante 

carga valorativa, mas que um sistema jurídico compreendido apenas por princípios poderia 

acarretar arbitrariedades e falta de segurança jurídica. Do mesmo modo, que um sistema 
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compreendido apenas por regras poderia engessar de maneira demasiada este sistema, 

gerando por vezes flagrantes injustiças, especialmente nos chamados hard cases.  

No sistema jurídico de um Estado Democrático de Direito, deve conviver 

harmonicamente as regras e os princípios, não podendo haver relação de exclusão entre eles. 

A própria Lei é criada, pautada por valores e princípios resguardados pela sociedade. 

Quando previsto expressa ou implicitamente na Constituição, os princípios 

passam ao patamar de princípios constitucionais.  

A Constituição é composta por um sistema de princípios e regras, onde as ideias 

de justiça e de realização dos direitos fundamentais passam a ser os maiores anseios a serem 

alcançados. Luis Roberto Barroso (2010, p. 319) defende que no direito contemporâneo as 

regras e princípios possuem uma distribuição equilibrada no sistema jurídico, no qual “as 

regras desempenham o papel referente à segurança jurídica – previsibilidade e objetividade 

das condutas – e os princípios, com sua flexibilidade, dão margem à realização da justiça no 

caso concreto”. 

Destaca José Maria Pinheiro Madeira (2010) que os princípios constitucionais 

traduzem os direitos do homem e os grandes princípios de justiça. Eles impõem ao legislador, 

a jurisprudência, a administração e aos particulares a interpretação do direito de acordo com 

os valores por ele espelhados. Ainda segundo referido autor (2010, p.02) “os princípios 

estabelecem direções em que deveriam situar-se as normas. Assim, cabe aos princípios, 

enquanto proposições fundamentais, orientar concretamente o direito, qualificando as normas 

entro de determinados padrões axiológicos”. 

Os princípios constitucionais também se apresentam como espécies de normas 

jurídicas e desempenham a função de dar fundamento aos subprincípios e demais regras 

dentro do sistema jurídico. Ocorre que, dada a sua natureza constitucional representam mais 
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que normas gerais, expressam mandamentos políticos e apontam valores éticos e sociais como 

fundamento do Estado de Direito normatizando diversos comportamentos do Estado. 

Os princípios constitucionais fazem para Paulo Bonavides (2011, p.294) 

a congruência, o equilíbrio e a essencialidade de um sistema jurídico legítimo. 

Postos no ápice da pirâmide normativa, elevam-se, por tanto, ao grau de Normas das 

normas, de Fonte das fontes. São qualitativamente a viga mestra do sistema, o esteio 

da legitimidade constitucional, o penhor da constitucionalidade de uma 

Constituição. 

 

Ressalte-se que os princípios constitucionais estendem-se não apenas a aqueles 

positivados na Constituição como também aos que não estão expressamente consignados na 

Constituição, desde que, referidos princípios ainda se possam incluir no âmbito normativo-

constitucional, como por exemplo, o princípio da proporcionalidade e da supremacia do 

interesse público. Neste sentido vejamos o que expressa J. J. Gomes Canotilho (2003, p.920) 

Mas o que deve entender-se por princípios consignados na Constituição? Apenas os 

princípios constitucionais escritos ou também os princípios constitucionais não 

escritos? A resposta mais aceitável, dentro da perspectiva principialista (...), é a de 

que a consideração de princípios constitucionais não escritos como elementos 

integrantes do bloco de constitucionalidade só merece aplauso relativamente a 

princípios reconduzíveis a uma densificação ou revelação específica de princípios 

constitucionais positivamente plasmados. (...) O parâmetro da constitucionalidade 

não se reduz positivisticamente às regras e princípios escritos nas Leis 

constitucionais; alarga-se, também, a outros princípios não expressamente 

consignados na constituição, desde que tais princípios ainda se possa incluir no 

âmbito normativo-constitucional. 

 

J.J. Gomes Canotilho (2003) em mais uma importante contribuição didática 

apresenta os princípios constitucionais perfilhados em duas grandes categorias, quais sejam: 

princípios político-constitucionais e princípios jurídico-constitucionais.  

Os princípios político constitucionais são os que traduzem as opções políticas 

fundamentais conformadoras da Constituição. Os princípios jurídicos constitucionais são os 

informadores da ordem jurídica nacional, decorrentes de normas constitucionais. São 

exemplos de princípios jurídicos constitucionais o princípio da dignidade da pessoa humana, 

da eficiência e o princípio da legalidade. 
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Luis Roberto Barroso (2010, 318-319) ressalta a grande ascensão que vem 

passando os princípios constitucionais. Aduz que no ambiente pós-positivista é perceptível 

uma aproximação entre ética e direito, e neste contexto “os princípios constitucionais se 

transformam na porta de entrada dos valores dentro do universo jurídico”. Referido autor 

defende que os princípios constitucionais podem ser classificados como princípios 

fundamentais, gerais e setoriais, onde o princípio da legalidade seria um princípio geral, por 

ser pressuposto ou especificações de decisões, tendo forte densidade jurídica e aplicabilidade 

concreta. 

 

2.3.2 Princípio constitucional da legalidade 

2.3.2.1. O princípio da legalidade e a separação de poderes 

O princípio jurídico constitucional da legalidade nasceu com o próprio Estado de 

direito e integra a sua essência.  

Nas Constituições brasileiras, apenas na Carta Magna de 1937 este princípio não 

foi contemplado como princípio constitucional explícito. 

O Estado deverá subordinar-se a Constituição e fundar-se na legalidade 

democrática. O princípio jurídico constitucional da legalidade constitui uma das principais 

garantias de respeito aos direitos individuais, uma vez que a Lei, ao mesmo tempo em que os 

define, estabelece também os limites da atuação administrativa que tenha por objeto a 

restrição ao exercício dos mesmos.  

Segundo José Afonso da Silva (2010, passim) o princípio da legalidade é uma das 

garantias constitucionais individuais, ou seja, apresenta-se como meio, instrumento, 

procedimento destinado a assegurar a efetividade do gozo e a exigibilidade dos direitos 

fundamentais. 



38 

 

Alexandre Aragão (2002) destaca que a Lei, antes da Revolução Francesa, era 

apresentada como fruto da expressão da vontade de Deus, depois foi exposta como fruto da 

vontade do príncipe e posteriormente a Revolução Francesa, passou a ser fruto da vontade 

popular – da soberania do povo. Assim, ao se apregoar que toda atividade fica sujeita à Lei, 

deve se entender que fica sujeita a vontade geral materializada na Lei através de um sistema 

de divisão de poderes. Isto ocorre porque o princípio da legalidade é inseparável da 

democracia constituída sobre a forma de separação de poderes. 

Desta forma para o pleno entendimento do sentido do princípio da legalidade, 

indispensável definir o conceito de separação de poderes ou divisão de poderes, previsto na 

Constituição de 1998 em seu artigo 2º, que assim dispõe: “São Poderes da União, 

independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. 

A concepção clássica de divisão de poderes como algo estático, objetivava evitar 

o arbítrio do Estado absolutista. As novas demandas sociais já expostas demandaram do 

Estado uma nova estrutura e consequentemente deram ao princípio da separação dos poderes 

uma nova “roupagem”. 

Segundo Marcelo Neves (2007, p.81), “a ausência ou deformação do princípio da 

“divisão de poderes” leva à desdiferenciação das esferas da vida (politização abrangente) e 

tem-se demonstrado incompatível com a complexidade da sociedade atual”. 

Eros Grau (2009, p.276) de forma clara traduz a correta interpretação que se deve 

ter do princípio da separação de poderes, ao aduzir que 

A chamada “separação de dos poderes” é assumida como dogma; quem a contesta é 

tido como herege. Especialmente os administrativistas e constitucionalistas de velha 

cepa continuam presos a ela, como se o tempo não houvesse passado. Como não 

costumam ler os clássicos no original, não se dão conta que Montesquieu jamais 

cogitara uma separação de poderes, de que Montesquieu propõe a divisão com 

harmonia (autêntica interdependência entre eles), nada mais. 

 

Da leitura do posicionamento de Eros Grau supra descrito percebe-se que dentro 

da divisão harmônica de poderes, percebe-se que todos os Poderes, sejam estes, Legislativo, 
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Executivo e Judiciário possuem competência para expedir regras gerais, no entanto a 

competência originária é do Legislativo. 

Assim, inexiste um rigor na expressão “separação de poderes”, frente a 

diversidade de atribuições que os “tempos modernos” exigem dos Poderes estatais. 

J.J. Gomes Canotilho (2003, p.250) ressalta que o princípio da separação dos 

poderes transporta duas dimensões complementares, uma de divisão de poderes e uma de 

separação de poderes. A primeira é “a separação como divisão, controlo e limite do poder – 

dimensão negativa”. A segunda é “a separação como constitucionalização, ordenação e 

organização do poder do Estado tendente a decisões funcionalmente eficazes e materialmente 

justas”. Nas duas hipóteses o autor ressalta a importância da responsabilidade pelo exercício 

de um poder. 

Nos artigos 5º II, 37 caput e 84, a Constituição Federal de 1988 estampou cuidado 

com o que concebeu a tripartição do exercício do poder, devendo-se evitar que se concentrem 

os poderes públicos em um mesmo homem ou corpo de princípios.  

Assim, sob o abrigo do artigo 5º. II e artigo 84, III da Constituição Federal, 

visando a proteção da legalidade e preservação da separação dos poderes, esta a proibição do 

Poder Executivo expedir Decretos e regulamentos senão para executar o fiel cumprimento da 

Lei. Seu objetivo é impedir que sob o rótulo de regulamentar se expeçam disposições de 

caráter legislativo, normas legislativas de direitos e obrigações não previstas em Lei.  

O disposto no inciso II do artigo 5º da Constituição Federal implica o princípio da 

reserva da Lei e da reserva da norma, que pode ser legal ou regulamentar ou regimental. 

Segundo este princípio fundamental, as restrições aos direitos, liberdades e garantias só 

podem ser feitas por Lei ou mediante autorização desta. 

Luis Roberto Barroso (2003, p.187) faz a distinção entre reserva absoluta e 

reserva relativo e entre reserva formal e reserva material. Aduz que  
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fala-se em reserva legal absoluta quando se exige do legislador que esgote o 

tratamento da matéria no relato da norma, sem deixar espaço remanescente para a 

atuação discricionária dos agentes públicos que vão aplicá-la. Será relativa a reserva 

legal quando se admitir a atuação subjetiva do aplicador da norma ao dar-lhe 

concreção. (...) Haverá reserva de Lei formal quando determinada matéria só possa 

ser tratada por ato emanado do Poder Legislativo, mediante adoção do procedimento 

analítico ditado pela própria Constituição, que normalmente incluirá iniciativa, 

discussão e votação. 

 

Por oportuno, deve-se destacar o que apregoa Vladimir da Rocha França (2000, 

p.32) quanto a divisão de poderes. Segundo referido autor “é certo e prudente para a 

estabilidade e segurança jurídica da sociedade manter a integridade os procedimentos 

funcionais do direito positivo, nas três esferas de atividade estatal”.  

Percebe-se que a Constituição Federal de 1998 traz em seu texto a tendência de se 

deslocar a atividade legislativa do Poder Legislativo para o Poder Executivo em casos 

pontuais, de com abrangência especifica, conforme será abordado no capítulo 5, ao dissertar 

sobre o poder normativo das Agências Reguladoras. 

 

2.3.2.2. O princípio da legalidade e a discricionariedade administrativa 

A essência da Lei decorre da necessidade prática da segurança jurídica, de 

sabermos, com algum grau de pré-determinação, o que podemos e o que não podemos fazer. 

Constitui uma tentativa de localização, de fixação, de imobilização das forças esparsas, 

independentemente de seu fundamento, objetivando disciplinar uma atividade social. 

No século XVIII, um dos objetivos almejados pelo liberalismo era o absoluto 

império da Lei, o que nunca foi atingido. Verificou-se a incompletude das Leis, a 

impossibilidade da Lei estabelecer prévia e exaustivamente todos os atos que o administrador 

deveria, de forma autônoma, praticar e proteger o interesse público.   

Conforme já exposto no item anterior, há uma tendente expansão da função 

legislativa em direção ao Poder Executivo, isto porque, as mudanças da sociedade e do 

próprio Estado exigindo mais dinamismo, levaram a Administração Pública a ter certa 
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liberdade para determinar o conteúdo de seus preceitos. Ademais, as Leis passaram então a 

ser mais gerais e menos determinadas, técnica esta chamada de discricionariedade 

administrativa. 

Após a aplicação da discricionariedade, o princípio da legalidade teve a sua 

concepção originária, atenuada pela concessão de poderes normativos à Administração 

Pública a fim de que, ela própria, criasse direito positivo. Ou seja, o aumento da atividade 

legislativa em direção ao Poder Executivo levou a um crescimento do poder discricionário da 

Administração. 

Discricionariedade deve ser entendida como a “liberdade de ação administrativa, 

dentro dos limites permitidos em lei”, conforme defende Hely Lopes Meirelles (2010, p.122). 

Defende referido autor que “a atividade discricionária encontra plena justificativa na 

impossibilidade de o legislador catalogar na lei todos os atos que a prática administrativa 

exige”. 

Segundo Vladimir da Rocha França (2001, p.110) 

A lei institui a discricionariedade quando verifica que a administração pública, mais 

próxima dos problemas por ela enfrentados, evidentemente, mostra-se melhor 

preparada para tomar as decisões e escolhas mais adequadas ao uso concreto. 

Também sua existência fica, necessariamente, na dependência, ao nosso ver, das 

circunstancias do caso concreto, em que o interesse público se torna mais visível. 

Como instrumento da ação administrativa, o dever-poder discricionário está 

subordinado ao interesse público, sua razão ideológica de ser. A opção da 

administração deve ser a melhor, a que melhor supra o interesse público na situação 

jurídica subjetiva. É uma opção oriunda do princípio constitucional da eficiência. 

 

Assim, conclui-se que o atuar discricionário possui limite na própria lei ou na 

Constituição, estando sempre subordinado ao atendimento do interesse público, fim máximo 

de todo ato administrativo. Ressalte-se, inclusive que a finalidade é um dos elementos que 

integram o ato administrativo e este é expresso no interesse público. 

Dispõe a Lei Federal n. 9784 de 1999 em seu artigo 2º, parágrafo único, incisos II 

e III, que a Administração Pública ao atuar obedecerá aos princípios da Administração 
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Pública e nos processos administrativas deve-se buscar o atendimento a fins de interesse 

geral, e dar objetividade no atendimento do interesse público. 

 Percebe-se da leitura de referido dispositivo legal que “a Administração, deve 

atender, ao expedir o ato administrativo, ao interesse público que informa e justifica a 

existência da competência” que lhe é outorgada, como esclarece Vladimir da Rocha França 

(2007,p.83). 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2000, p. 194) aduz ter a expressão “finalidade” 

dúplice sentido, podendo se fazer uma abordagem restrita ou ampla. Segundo referida autora 

Em sentido amplo, a finalidade sempre corresponde à consecução de um resultado 

de interesse público; nesse sentido, se diz que o ato administrativo tem que ter 

sempre finalidade pública; em sentido restrito, finalidade é o resultado específico 

que cada ato deve produzir, conforme definido na lei; nesse sentido, se diz que a 

finalidade do ato administrativo é sempre a que decorre explícita ou implicitamente 

da lei. 

 

A Lei não resta afastada nunca, visto que qualquer ato administrativo tem um 

mínimo de vinculação. Estará sempre vinculado aos princípios gerais do direito e da 

Administração Pública. Como bem explana Hely Lopes Meirelles (2010, p.124)  

a atividade discricionária permanece sempre sujeita a um duplo condicionamento: 

externo e interno. Externamente pelo ordenamento jurídico a que fica subordinada 

toda atividade administrativa (...) internamente, pelas exigências do bem comum e 

da moralidade da instituição administrativa. 

 

Deve-se ainda ressaltar que por discricionariedade não se pode entender haver 

arbitrariedade. Bem defende esta assertiva, Vladimir da Rocha França (2001, p.112) ao 

afirmar que na arbitrariedade “o poder público exorbita a esfera de sua competência e utiliza-

se de instrumentos proibidos ou inadequados no cumprimento da finalidade legal, ou mesmo 

ignora-se seguindo finalidade estranhas ao interesse público.”. Conclui que seria uma 

“incoerência se o Estado de Direito edificasse um poder, um instrumento, sem limites e 

danoso ao ordenamento jurídico, para a administração pública”. 



43 

 

Assim, o ato discricionário é fruto de um processo de decisão regulado pela Lei, 

“no qual se autoria à autoridade estatal, no exercício de sua competência administrativa, o 

emprego de critérios de conveniência e oportunidade na concretização do interesse público”, 

conforme afirma Vladimir da Rocha França (2007, p.85).  

A legalidade, como princípio da Administração Pública, está sujeita aos 

mandamentos da Lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, 

sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, 

conforme o caso. 

Trata-se de relevante princípio do direito administrativo, e o mais importante do 

regime jurídico administrativo, porque a Lei é sua única fonte primária, ficando toda a 

atividade administrativa sujeita aos mandamentos, deles não se podendo afastar. Destaque-se 

que o Estado de direito esta relacionado à legalidade e o Estado democrático, à legitimidade, 

ou seja, deve-se respeitar o limite do razoável. 

A Administração Pública busca os fins na Lei e é escrava da ordem jurídica. A 

administração não apenas esta adstrita a Lei, exige-se uma autorização implícita ou explícita 

da norma legal. A administração só é possível fazer o que a Lei permite. 

José Maria Pinheiro Madeira (2010) atesta que o princípio da legalidade pode ser 

desmembrado em dois pontos. Legalidade objetiva, que representa a obrigação de ser coerente 

com a Lei, e legalidade subjetiva, que representa direito de autotutela.  

Segundo Paulo Bonavides (2000) legalidade é a acomodação do poder que se 

exerce ao direito que o regula. É por consequência, o poder em harmonia com os princípios 

jurídicos, que servem de esteio à ordem estatal. Destaca o autor que o princípio de legalidade 

nasceu do anseio de estabelecer na sociedade regras permanentes e válidas, que fossem obras 

da razão, e pudessem abrigar os indivíduos de uma conduta arbitrária do Estado, fugindo da 

incerteza, da intranquilidade, da desconfiança. 
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A legalidade é tão importante para o Estado Democrático de Direito que integra a 

sua própria definição, ao lado dos princípios constitucionais que se apresentam como 

fundamentações superiores de mérito. 

O Princípio da legalidade é um princípio geral que serve a integralidade do 

sistema jurídico, informando todos os seus ramos e institutos, excetuados os de conteúdo 

notadamente político constitucionais. Representa a submissão do agir a Lei, condição da 

convivência e imemorial concepção do processo civilizatório.  

A Constituição Federal de 1988 apresenta circunstâncias excepcionais e 

transitórias de constrição, nas quais o princípio da legalidade ficaria em segundo plano. São as 

disposições referentes às medidas provisórias e as hipóteses de estado de sítio e estado de 

defesa. 

O Poder Executivo no exercício da função administrativa tem, como bem dispõe 

Vladimir da Rocha França (2000, p.38), conferido por Lei um campo de discricionariedade, 

de liberdade para que possa fazer concreta a ótima gestão da coisa pública. É 

insuficiente a pura aplicação da Lei, sem que haja espaço para a Administração 

Pública tornar mais dinâmica e eficaz a satisfação do interesse público, contido na 

própria lei e dentro da competência que esta lhe definiu. 

 

Para J.J. Gomes Canotilho (2003, p.256) o princípio da legalidade da 

Administração, postula, além do princípio da reserva da Lei, o princípio da supremacia ou 

prevalência da Lei. Referido autor aduz que referidos princípios “apontam para a vinculação 

jurídico-constitucional do poder executivo”. 

O princípio da prevalência da Lei ou da supremacia defende que a Lei deliberada 

e aprovada pelo parlamento tem superioridade e preferência relativamente a atos da 

administração. Obriga a Administração Pública a não praticar atos administrativos contrários 

a Lei, bem como a adotar medidas necessárias e adequadas ao cumprimento da Lei. 
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2.3.3 A supremacia do interesse público como princípio constitucional 

2.3.3.1 Abrangência da expressão “interesse público” 

Com as mudanças da sociedade contemporânea a demandar transformações do 

Estado este foi levado a abandonar a postura de monopolista do interesse público, passando a 

ser um instrumento da sociedade, um mecanismo que esta em busca da justiça social em 

compatibilidade com o desenvolvimento econômico.  

Assim, quando se fala em interesse público, estar-se referindo a interesse da 

sociedade, do povo, elemento do Estado e não interesse da Administração Pública.  

Neste sentido Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2007, p.17) que aduz estarmos 

em uma etapa da administração gerencial na qual prevalece o interesse da sociedade e esta 

marcada pelos mega princípios da eficiência e da legitimidade. 

Deve existir uma interação entre a sociedade e o Estado para que o Estado possa 

direta ou indiretamente conseguir atingir o interesse público. 

Em um Estado Democrático de Direito, a defesa da supremacia do interesse 

público sobre o privado é condição de existência da Sociedade e pressuposto lógico do 

convívio social. A sociedade é quem irá ditar o que se deve entender por interesse público. 

O interesse público encontra-se presente sempre que a Administração Pública 

reconhece um interesse social, ou uma necessidade ou utilidade pública, estejam estes na 

prestação de um serviço público, em um ato administrativo ou incidente sobre um bem 

particular. 

A ideia de interesse público impregna as normas de direito administrativo, e 

legitima que a Administração Pública atue com poderes especiais, podendo inclusive intervir 

sobre a propriedade privada. Para tanto, faz-se necessário que o interesse público não seja 

considerado abstratamente. É a Lei que enumerará expressamente as hipóteses que torna 

possível a invocação destes direitos.  
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Temas gerais e abrangentes como segurança pública, segurança nacional, 

salubridade publica, defesa do Estado são todos relacionados ao interesse público, ao interesse 

da coletividade e devem fundamentar caso a caso. 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2007, p.29) aduz que em busca de atender ao 

interesse público que é a finalidade do ato administrativo, deve ser dada competência a 

determinado órgão “para que sejam exercidos da forma necessária (flexibilidade) para 

efetivamente atende-los em concreto (eficiência)”. 

Segundo Vladimir da Rocha França (2005, p.8) “os interesses públicos 

representam a dimensão pública dos interesses do indivíduo, que é delimitada pelos princípios 

jurídicos” e conclui que em razão do principio da supremacia do interesse público sobre o 

privado que “quem exerce um poder público é colocado em posição de privilégio e 

supremacia em relação aos demais sujeitos de direito”. 

Destaque-se que a Constituição Federal de 1988 prevê em seu texto a expressão 

“interesse público” por 17 vezes confundindo-o em muitas vezes com o conceito de interesse 

coletivo ou social. O interesse coletivo é interesse privado que pode vir a materializar-se 

como público, como os interesses difusos. 

Autores como Celso Antônio Bandeira de Mello, Diogo de Figueiredo, Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro e Luis Roberto Barroso aduzem existir uma divisão na abrangência 

do interesse público, existindo um interesse público propriamente dito, ou interesse público 

primário e um interesse público secundário. 

Segundo Luis Roberto Barroso (2012, p.14) 

Interesse público primário é a razão de ser do Estado e sintetiza-se nos fins que cabe 

a ele promover, p.ex. Justiça e bem-estar social. Estes são os interesses de toda a 

sociedade. O interesse público secundário é o da pessoa jurídica de direito público 

que seja parte em uma relação jurídica – quer se trate de união, estados e dos 

municípios ou suas autarquias.  
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Percebe-se, assim, que o interesse público primário é o interesse da sociedade 

como um todo, e é este interesse que a Lei deverá consagrar. O interesse público secundário, 

ou seja, do Estado como ente com personalidade jurídica só é legítimo quando convergente 

com o interesse primário. 

Os recursos arrecadados pelo Estado deverão ser empregados na promoção dos 

interesses primários e com eles mantêm, por isso relação de instrumentalidade. Em muitas 

vezes a origem da consumação do interesse público primário se consuma, precisamente, pela 

satisfação de determinados interesses privados. Só há legitimidade do interesse público 

secundário com o interesse público primário quando a coincidência entre eles. 

Destaca com propriedade Luis Roberto Barroso (2012, p. 15,16) que o interesse 

público é plenamente compatível com o interesse privado, e que  

as várias possibilidades de atuação do Estado na ordem econômica, autorizadas pelo 

texto constitucional, são meios para a realização do interesse público, que, muitas 

vezes, poderá convergir com interesses privados e mesmo se traduzir na satisfação 

desses interesses, envolvendo o fomento à iniciativa privada e o estabelecimento de 

mecanismos de cooperação entre esta e o Poder Público. 

 

Assim percebe-se que o princípio da supremacia do interesse público não pode ser 

necessariamente prevalente na ponderação entre os diversos valores econômicos 

constitucionais, devendo ser interpretado de forma adequada ao Estado Democrático de 

Direito e a sua formação pluralista. 

 

2.3.3.2 O princípio constitucional implícito da supremacia do interesse público sobre o 

privado e os direitos fundamentais 

A supremacia do interesse público sobre o privado é princípio fundamental do 

direito administrativo ao lado do princípio da legalidade e se encontra implicitamente previsto 

na Constituição Federal.  
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Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (2012, p. 99) trata-se de “princípio 

geral de Direito inerente a qualquer sociedade. É a própria condição de existência (...) é 

pressuposto lógico de convívio social”. 

A Administração Pública está, por Lei, vinculada ao cumprimento de certas 

finalidades, sendo-lhe obrigatório objetivá-las para colimar o interesse da coletividade, da 

sociedade.  

Assim, em nome do interesse público, a Administração Pública atua sem 

autonomia da vontade, adstrita a Lei, havendo submissão da vontade ao traçado na 

Constituição Federal ou na Lei. 

Sob os auspícios deste princípio não esta o particular subordinado ao arbítrio 

unilateral da Administração Pública, que não detém poderes, mais sim, deveres-poderes. 

Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello (2012), os deveres-poderes só 

serão válidos se exercidos na extensão e intensidade proporcionais ao que seja 

irrecusavelmente requerido para o atendimento do escopo legal a que estão vinculados, ou 

seja, se for voltado ao atendimento do interesse público relacionado a aquela competência 

específica. 

A atuação do Estado proporcional e sem excesso, ou seja, sem abuso de poder, 

são condicionantes para seu comportamento válido. Isto porque, a aplicação irrestrita do 

princípio da supremacia da ordem pública poderá quebrar o equilíbrio do Estado de direito. 

Para tanto deverá ser sempre observado o princípio da razoabilidade, da 

proporcionalidade e da proibição do excesso. Defende Humberto Ávila (2004) que a proibição 

do excesso deverá estar sempre presente quando um direito fundamental esteja sendo 

restringido.  

Para Leonardo Martins e Dimitri Dimoulis (2009) como critério dogmático para 

solução de conflitos constitucionais. O exame da proporcionalidade deve ser observado entre 
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quatro passos: Licitude do propósito perseguido; Licitude do meio utilizado; Adequação do 

meio utilizado; Necessidade do meio utilizado. 

O princípio da supremacia do interesse público serve de fundamento para diversas 

formas interventivas do Estado sobre a propriedade, que como será tratado, trata-se de direito 

fundamental que ao lado da função social também são diretrizes da política econômica 

nacional. 

Assim, nas hipóteses de intervenção do Estado na propriedade privada, sob o 

fundamento do interesse público, um mínimo de eficácia de referido direito fundamental 

deverá ser mantido, ou seja, deverá ser mantido um núcleo essencial do direito fundamental. 

Para ser legítima a aplicação do princípio da supremacia interesse público faz-se 

necessário interpreta-lo associado ao princípio da ponderação latu sensu, ou seja, se o ato 

administrativo praticado que busca o atingimento de um interesse público é adequado, 

necessário e proporcional em sentido estrito. 

A Constituição Federal de 1988, por diversas vezes faz referência direta ao 

princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, fundada no princípio da 

legalidade e da separação dos poderes. Ao mesmo tempo, referida Constituição elenca um rol 

de direitos fundamentais que deverão ser garantidos pelo Estado, como a proteção ao direito 

de propriedade e sua função social. 

Jamais se poderá falar em negativa de proteção aos direitos fundamentais, sob o 

manto de dar maior efetividade a Constituição Federal e proteção dos valores democráticos, 

utilizando como fundamento o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. 

Os direitos fundamentais justificam a criação e o desenvolvimento de mecanismos 

de legitimação, limitação, controle e racionalização do atuar da Administração Pública, e 

mantem-se como núcleo da Constituição. 
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O conceito de direitos fundamentais é muito bem definido por Leonardo Martins e 

Dimitri Dimoulis (2009). Segundos estes autores os direitos fundamentais são direitos 

público-subjetivos de pessoas física ou jurídicas, contidos em dispositivos constitucionais e, 

portanto, que encerram caráter normativo supremo dentro do Estado, tendo como finalidade 

limitar o exercício do poder estatal em face da liberdade individual. 

Assim, de um lado temos os direitos fundamentais como limitativo do atuar 

estatal sobre a liberdade e a propriedade individual e do outro o princípio da supremacia do 

interesse público, “protegendo” e fundamentando o atuar do agente público de forma 

interventiva sobre referidos direitos fundamentais. 

O livre exercício da atividade econômica, mesmo que independente da 

autorização pelos órgãos públicos há de se amoldar ao todo constitucional, sob pena de 

contrariar a Lei maior, e, consequentemente, ser extirpada do seio social. Concomitantemente 

a intervenção do Estado sob os auspícios da proteção, não pode limitar o exercício dos 

direitos e garantias fundamentais.  

Isto porque, a proteção aos direitos fundamentais deve ser sempre o limite e a 

diretriz do atuar Estatal e a atividade administrativa, mesmo que guiada pelos postulados da 

eficiência, continua subordinada a preservação dos direitos e das garantias fundamentais.  

Assim, percebe-se a existência de uma situação de tensão, e é ai, segundo apregoa 

Leonardo Martins e Dimitri Dimoulis (2009) do ponto de vista jurídico dogmático, os direitos 

fundamentais tornam-se relevantes, quando estar-se tratando de uma intervenção no seu 

exercício. 

É sabido que esta situação de contradição entre, o interesse público e o privado é 

uma exceção. Quanto existirem interesses conflitantes e ausente a previsão legal ou 

constitucional deverá buscar-se a técnica da ponderação, observado o já exposto princípio da 

reserva da Lei e o também já exposto princípio da proibição do excesso. 
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Conclui-se assim, que o princípio da supremacia do interesse público sobre o 

privado não deve funcionar como cláusula geral de restrição dos direitos e garantias 

fundamentais. 

Deve o Estado buscar as intervenções administrativas ao seu fim balanceando os 

direitos e interesses em conflito. Por exemplo, as medidas restritivas de direitos fundamentais 

devem ser proporcionais ao fim visado e jamais atingirem a substância do direito. 

A conciliação do interesse individual do interesse coletivo pede, exige das 

Constituições modernas limitações aos direitos fundamentais a serem efetivas de forma 

proporcional em busca do atingimento deste equilíbrio. 
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3 O DIREITO À PROPRIEDADE E SUA FUNÇÃO SOCIAL 

3.1 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIRIETO À PROPRIEDADE 

A história da propriedade é decorrência direta das mudanças na organização 

política dos Estados. Assim, como outros fenômenos sociais, o conceito de propriedade 

altera-se no tempo e no espaço, sofrendo mutações de acordo com o tipo de sociedade, 

cultura, religião, e sistema econômico, sendo foco constante de conflitos sociais e 

econômicos. 

A propriedade é um fato preexistente ao próprio ordenamento, inerente ao homem 

e intrínseco à sua identidade. Neste sentido Sílvio de Salvo Venosa atesta (2010, p.1095) ser a 

propriedade 

Um fato do mundo natural, o qual, sob a vontade de um sujeito, recebe proteção 

jurídica. (...) Cada povo e cada momento histórico têm compreensão e extensão 

próprias do conceito de propriedade. 

 

Maria Helena Diniz (2010, p.111) destaca que a propriedade além de ser inerente 

a natureza do homem é condição de sua existência e pressuposto de sua liberdade e conclui 

que “sendo o homem elemento constitutivo da sociedade, a defesa de sua propriedade 

constitui defesa da própria sociedade”. 

A propriedade privada floresce onde os marcos institucionais possibilitam o seu 

fortalecimento, onde há uma proteção as invenções, aos contratos, a aquisição dos bens, há 

também um crescimento econômico acompanhando o desenvolvimento social. A defesa ao 

direito de propriedade é inerente ao estado de direito, e o desenvolvimento social ocorre 

concomitantemente ao crescimento econômico. 

Percebe-se que com o advento do Estado, é este quem determina e organiza a 

propriedade. Esta decorre da própria natureza humana e tem como denominador a Lei. 

É no direito romano que encontramos a raiz histórica da propriedade. A 

propriedade situava-se no centro do sistema, girando-lhe em torno toda a ordem jurídica e 
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econômica. 

Cita Maria Helena Diniz (2010) que nos primórdios da cultura romana a 

propriedade pertencia à cidade, sendo concedida ao particular apenas a posse sobre meio 

hectare, sendo a propriedade plena incidente apenas sobre a propriedade móvel. Sobreveio 

posteriormente a propriedade da família (gens) que eram grande áreas divididas em saltus que 

compreendiam pastos e bosques e as fundus ou villa, que eram os terrenos cultiváveis. 

Para Silvio de Salvo Venosa (2011, p.166) “a propriedade coletiva primitiva é, 

por certo, a primeira manifestação de sua função social”. 

Assim, percebe-se que conceito de propriedade móvel sempre existiu enquanto a 

propriedade imóvel surgiu como posse temporária da terra, até tornar-se posse definitiva e 

duradoura. O solo pertencia a toda a coletividade, todos os membros da tribo, da família, não 

havendo sentido de poder de determinada pessoa.  

Com os anos o direito de propriedade familiar foi evoluindo para a forma privada 

da propriedade em uma evolução diretamente proporcional a evolução do pátrio poder, atual, 

poder familiar. Por fim, surgiu a propriedade individual, que era absoluto, unitário e 

igualitário, demonstrando a consagração do princípio da liberdade individual. 

No período arcaico, no império romano, os filhos eram tidos como pertenças 

havendo verdadeira relação de propriedade com os pais. A Lei das XII Tábuas (século V a.C) 

trazia normas relativas a posse e a propriedade. 

Na idade média, o direito de propriedade passa por profunda transformação, 

acompanhando as mudanças do Estado. 

Segundo Eroulths Cortiano Junior (2002, p.88) “a idade média caracteriza-se por 

levar em consideração os efetivos apossamento e utilização dos bens como ponto de partida 

para sua juridicização.” Neste período o príncipe passa a considerar que é detentor do direito 

real de propriedade dos bens dos cidadãos. A propriedade era do príncipe que tinha o domínio 
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direto ou eminente e o vassalo que tinha o domínio útil.  

Vigorava o sistema de feudos, onde era concedido apenas o usufruto condicional a 

certos beneficiários. Os vassalos mediante o pagamento da corveia ou talha, pagavam pelo 

uso do domínio útil da área e exercer a consequente exploração econômica da área. O príncipe 

detinha assim, o direito de proteção e jurisdição dos bens particulares. Mesmo assim, a sua 

intervenção dava-se apenas de forma excepcional, apenas havendo “justa causa” se poderia 

imputar uma desapropriação, por exemplo. 

Após o renascimento, na Europa ocidental, percebeu-se a crise do sistema feudal e 

consequentemente uma evolução para o Estado absolutista. Não havia um regramento próprio 

que garantisse ao particular um procedimento protetivo para a ocorrência de quaisquer das 

formas interventivas do Estado sobre a propriedade. Em verdade o retrato era de um forte 

poder Estatal e uma propriedade frágil. 

Na Revolução Francesa, iniciada em 1789, o direito de propriedade foi tema 

central. Foi traçada uma diferenciação entre o direito de propriedade e a propriedade como 

privilégios, forma de propriedade típica do antigo regime que estava atrelada a ideia de uma 

sociedade hierárquica, sufocando a liberdade. O direito de propriedade como privilégio foi 

tido como uma deformação da propriedade, na medida em que estava voltada somente para 

interesses particulares, excludentes em relação aos demais, totalmente alheia a ideia de 

propriedade dotada de uma função social. Esta revolução decretou a destruição do feudalismo 

e a supressão da propriedade parcelada, sendo substituído por um modelo individual e liberal 

de propriedade. 

Com a submissão dos atos do Estado à Lei, e com a separação dos poderes, chega-

se a um Estado de Direito, modificando em consequência a concepção do direito de 

propriedade. 

A partir da Revolução Francesa, o domínio útil é finalmente transformado em 
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propriedade moderna, passando a ter um caráter de absoluto, exclusivo e perpétuo, um 

verdadeiro direito fundamental protegido pelas Constituições. 

Disserta Silvio Rodrigues (2007, p.79) que 

a revolução pusera termo à concepção medieval, dentro da qual, o domínio se 

encontrava repartido em várias pessoas, sob o nome de domínio iminente de 

propriedade, peculiar ao Direito Romano, e onde o proprietário é considerado senhor 

único e exclusivo da terra. 

 

 

No direito alemão, assim como na França, houve a prevalência de forças políticas 

que viam na propriedade um elemento imprescindível para a realização da liberdade humana, 

devendo estar a propriedade imune aos poderes do Estado ao mesmo tempo que estivesse 

protegida por este. 

Na Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, ainda em 1789, a 

propriedade apresenta-se como sagrada e inviolável, sendo classificada como um dos direitos 

naturais e imprescindíveis do homem que encontra limite apenas à ofensa a direito de outrem. 

Assim, dispõe o artigo 4º de citada Declaração:  

A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique outrem; assim, o 

exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão os que 

assegurem aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes 

limites apenas podem ser determinados na Lei. 

 

O artigo 17º da Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão aduz, por sua 

vez que “como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser 

privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir 

evidentemente e sob a condição de justa e prévia indenização”. 

No Estado Liberal a propriedade possuía uma concepção extremamente 

individualista, patrimonialista e preservava o caráter absoluto, e já era considerado um direito 

individual do cidadão, passando a integrar o rol dos direitos fundamentais de primeira 

geração. 

O “individualismo” e o “patrimonialismo” são marcas do ideal liberal da França 

revolucionária. Segundo Hayek (ano 2010 p77.) a filosofia individualista não parte do 
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pressuposto de que o homem seja egoísta ou deva sê-lo. Apresenta citado autor a conclusão de 

que para os individualistas  

se deve permitir ao indivíduo, dentro de certos limites, seguir seus próprios valores e 

preferências em vez dos de outrem; e que, nesse contexto, o sistema de objetivos do 

indivíduo deve ser soberano, não estando sujeito aos ditames alheios. É esse 

reconhecimento do indivíduo como juiz supremo dos próprios objetivos, é a 

convicção de que suas ideias deveriam governar-lhe tanto quanto possível a conduta 

que constitui a essência da visão individualista. 

 

O direito de propriedade no Brasil foi positivado desde a Constituição imperial de 

1824, com a ideia de direito absoluto e integrou as Constituições de 1934 e 1946. Assim 

dispunha o artigo 179 caput e inciso XXII da Constituição Federal de 1824: 

A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, que tem 

por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é a garantia pela 

Constituição do Império, pela maneira seguinte. (...) XXII. É garantido o Direito de 

Propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem publico legalmente verificado exigir 

o uso, e emprego da Propriedade do Cidadão, será ele previamente indenizado do 

valor dela. A Lei marcará os casos, em que terá lugar esta única exceção, e dará as 

regras para se determinar a indenização. 

 

O Código Civil Brasileiro de 1916 adotou expressamente o modelo de 

propriedade formatado pelo Código de Napoleão, sendo marcado pelo individualismo e 

patrimonialismo, assim como o era o direito de propriedade. O Código Civil de “Napoleão” 

aduzia em seu artigo 544 o conceito de propriedade como “direito de gozar e dispor das coisas 

da maneira mais absoluta, desde que não se faça uso proibido pelas Leis e regulamentos” 

Caio Mario da Silva Pereira (2009, p.74) aduz que o Código napoleônico 

não foi feliz, a começar por uma gradação do absoluto (...) o absoluto não comporta 

superlativos” e conclui aduzindo que “e se a propriedade é um direito absoluto, que 

se enfraquece pela imposição de restrições legais e regulamentares, já não é 

absoluto, porém um direito simplesmente, reduzido às dimensões dos demais 

direitos. 

 

Na Constituição de 1946, o direito de propriedade foi previsto como direito 

inviolável assegurado a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil em seu artigo 

141. No parágrafo 16 de referido artigo a hipótese de desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública, ou por interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro. 
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Com a “falência” do Estado liberal, a propriedade mudou de concepção no Estado 

do bem estar social, que atribui ao seu titular um conjunto de poderes, prerrogativas e 

obrigações e encargos.  

No Estado do bem estar social, o indivíduo é proprietário de sua própria pessoa e 

tem capacidade de agir independente dos outros. Justifica-se a propriedade pela liberdade, e a 

liberdade na propriedade. Neste sentido, ressalta Hayek (2010, p.115) que a geração atual 

esqueceu que “o sistema de propriedade privada é a mais importante garantia da liberdade, 

não só para os proprietários, mas também para os que não o são”. 

O caráter individualista da propriedade começou a ser combatido pela 

interdependência social, frente às mudanças sociais ocorridas em escala mundial. 

Passa a ser negado o reconhecimento do direito de propriedade como direito 

absoluto e sagrado, assim como era previsto na Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão. 

Uma demonstração desta nova abordagem ao direito de propriedade encontra-se 

externada em diversos dispositivos legais, como a Constituição Federal de 1998 e o Código 

Civil de 2002 que dispõe em seu artigo 187 e artigo 1228, parágrafo 2º sobre a teoria do abuso 

de direito de propriedade, ou ato civil emulativo. Vejamos referidos dispositivos legais do 

Código Civil: 

Artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 

excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela 

boa-fé ou pelos bons costumes. 

 Artigo 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o 

direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. (...) 

Parágrafo 2º. São defesos os atos que não trazem utilidade, e sejam animados pela 

intenção de prejudicar outrem. 

 

Em comentário ao paragrafo 2º do artigo 1228 do Código Civil, destaque-se o 

enunciado 49 da Jornada de Direito Civil do Conselho Federal de Justiça/STJ, que aduz 

“interpreta-se restritivamente a regra do art. 1.228, § 2º, do novo Código Civil, em harmonia 

com o princípio da função social da propriedade e com o disposto no art. 187”. 
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A teoria do abuso do direito de propriedade esta fundada na ideia de que, não 

obstante os princípios de eticidade e socialidade adotado pelo Código Civil de 2002, todo 

direito tem limite. O abuso de direito, consiste no exercício desfuncionalizado deste direito.  

Não pode o titular de um direito de propriedade usa-lo de forma a gerar prejuízo à 

terceiro, apresentando-se como um claro limite ao princípio da autonomia privada, devendo 

ser responsabilizado civilmente independente da análise de dolo ou culpa. Segundo o 

enunciado n. 37 da Jornada de Direito Civil do Conselho Federal de Justiça/STJ “Art. 187 A 

responsabilidade civil decorrente do abuso do direito independe de culpa e fundamenta-se 

somente no critério objetivo-finalístico”. 

Percebe-se, assim, que a propriedade como fonte de questionamentos sociais e 

econômicos, sempre apresentou forte repercussão social. Através dos instrumentos 

normativos supramencionados como as Constituições Federais pátria buscou-se mecanismos 

para conceitua-la e defende-la como se verá nos itens seguintes. 

Como bem expressa Flávia Santinoni Vera (2012, p.203) “se um bem pertence á 

alguém, é porque esta pessoa tem um direito, ou seja, uma liberdade para com este bem 

garantida pela instituição legal vigente”. 

Assim, o direito à propriedade privada reúne uma série de direitos, sendo eles: o 

direito de ter o bem, de usa-lo, de geri-lo, de impedir o uso por outras pessoas e por fim de 

aliena-lo. As formas de exercício destes direitos foram modificando-se de acordo com a 

estrutura do Estado, e a proteção por Lei é instrumento indispensável para a estabilidade 

social. 

O atual estado da economia exige que os direitos de propriedade sejam 

devidamente definidos e seguros, sendo sempre respeitados. 
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3.2 CONCEITO DE PROPRIEDADE 

A propriedade é o mais complexo, mais importante e mais sólido de todos os 

direitos subjetivos e constitui o centro, o eixo, em todo do qual gravita o direito das coisas. 

Pode ainda ser vista como um conjunto de direitos, “como uma estrutura que incentiva as 

relações humanas, ou como um feixe de direitos por intermédio dos quais se torna possível 

promover as trocas”, conforme aduz Armando Castelar e Jairo Saddi (2005, p.94). 

O direito de propriedade é a forma mais extensa de disposição privada sobre os 

bens. É um dos pilares da civilização ocidental e deve ser entendida como uma relação 

jurídica estabelecida entre uma pessoa e uma coisa e não como mera relação de domínio. 

Trata-se de instituto de dificílima definição. Seria um direito civil ou um direito 

natural, como expresso na Declaração de Direitos. No direito romano, não há uma definição 

exata do que seja propriedade. Proprietas, manipium ou dominium, são palavras originárias 

da palavra latina proprium, ou seja, pertencente a alguém, ou próprio da pessoa. 

Washington de Barros (1994) aduz que o direito de propriedade é a pedra 

fundamental de todo o direito privado. 

Fora da propriedade e da comunidade, ninguém concebeu uma sociedade possível. 

Segundo Pierre-Joseph Proudhon (1988, p.241) “a comunidade procura a igualdade e a Lei – 

a propriedade fruto da autonomia da razão e do sentimento de mérito pessoal almeja acima de 

tudo a independência e a proporcionalidade”. 

Em verdade é a propriedade essencial para subsistência do regime capitalista, 

além de garantir a ordem pública e o direito de cada um de utilização de seus bens. 

O titular deste direito tem a prerrogativa de usar, gozar e dispor de seus bens, 

submetendo a coisa corpórea ao seu poder de forma absoluta, exclusiva e perpétua. 

Com o advento do Estado, este passou a determinar a organização da propriedade 

que tem como denominador a Lei e a própria natureza humana. 
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Segundo Denis Lerrer Rosenfield (2010) a propriedade possui um sentido amplo, 

que se refere tanto a bens físicos quanto espirituais, materiais e imateriais que dizem respeito 

à capacidade humana subjetiva de livre escolha. 

Não é a propriedade apenas posse legalizada de um bem determinado, mas abarca 

a vida de cada um, a sua segurança física e jurídica, bem como a sua própria liberdade, e 

como tal, em um Estado Democrático de Direito, os cidadãos devem busca no Estado a 

solução para seus problemas sociais, devendo este proteger a propriedade privada. 

O conceito de propriedade trás também a ideia de responsabilidade. A propriedade 

é o lugar em que se realizam a liberdade do individuo, a liberdade de ação e a liberdade de 

escolha, razão pela qual deve ser tão observada e protegida pelo Estado, assim como deve ter 

a sua utilização pelo fiscalizada. 

Nesta linha de pensamento, aduz Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2003) que a 

propriedade é expressão da liberdade humana de dispor amplamente dos frutos do trabalho 

criativo e produtivo, mas que, do mesmo modo, tem seu exercício limitado e condicionado 

pelos parâmetros estabelecidos pela ordem jurídica, sintetizados no atendimento de sua 

função social.  

Ressalte-se que as normas que protegem o direito de propriedade para serem 

legítimas devem refletir o querer, a vontade do povo representada pelo governo democrático. 

Nas palavras de José Afonso da Silva (2010) a propriedade é um direito atual, 

cuja característica é a faculdade de usar, gozar, dispor e reivindicar da coisa do poder de quem 

quer que injustamente a possua ou detenha, conforme disposto no artigo 1.228 do Código 

Civil Brasileiro. Referido autor destaca que o regime jurídico da propriedade não é uma 

função do direito civil, mas de um complexo de normas administrativas, urbanísticas, 

empresariais e civis, sob o manto da Constituição. 
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Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (2009, p.168) aduzem que a propriedade é a 

feição econômica e jurídica que representa formalmente o bem, “dotando o proprietário de 

uma situação ativa que lhe permita o transito jurídico de titularidades e a proteção plena do 

aparato jurisdicional”. 

Partindo dos elementos intrínsecos e extrínsecos da propriedade Marcos Aurélio 

Bezerra de Melo (2008, p.85) define propriedade como sendo “o poder de senhoria que uma 

pessoa exerce sobre uma coisa, dele excluindo qualquer ingerência de terceiros”. 

No ordenamento pátrio a propriedade é tratada em muitas ocasiões como 

sinônimo de domínio. 

Maria Helena Diniz (2010, p.113) conceitua propriedade como sendo “o direito 

que a pessoa natural ou jurídica tem, dentro dos limites normativos, de usar, gozar e dispor de 

um bem, corpóreo ou incorpóreo, bem como de reivindica-lo de quem injustamente o 

detenha”. 

Em uma visão moderna e consolidada, Caio Mario da Silva Pereira (2009) ensina 

que não há um conceito inflexível de propriedade e a conceitua usando seus poderes de forma 

analítica usando como fundamento o artigo 1228 do Código Civil. 

Para Marco Aurélio Greco (1990, p. 112) que o direito de propriedade nem é 

pleno, nem é benesse atribuída pelo Estado, “é algo construído dia-a-dia pela participação dos 

homens. Com sua ação concreta sobre um bem fisicamente identificável e num contexto 

social, assumindo diferentes dimensões e conotações, conforme a época considerada”. 

Apresenta-se como um direito real fundamental, espinha dorsal do direito privado, 

cuja plenitude, caráter exclusivo e ilimitado encontra previsão no ordenamento pátrio no 

artigo 1.231 do Código Civil Brasileiro, segundo o qual, “a propriedade presume-se plena e 

exclusiva, até prova em contrário”. 
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Apesar de referido dispositivo legal, a defesa e proteção plena do direito de 

propriedade não significam direito de propriedade como direito absoluto. Trata-se de direito 

amplo no sentido de abarcar todos os poderes de usar, gozar e dispor sobre a coisa, 

objetivamente considerados. Nem sempre, como já destacada todas as faculdades de um 

direito de propriedade poderá ser exercida sem limites. Quando há algum tipo de 

desmembramento dos seus elementos constitutivos, passa-se a chamar a propriedade de 

restrita ou limitada.  

Assim, quanto ao caráter ilimitado da propriedade deve se entender que o direito 

de propriedade não é limitado em sua essência, mas na sua extensão da expressão prática dos 

poderes afetados ao direito de propriedade. A Constituição Federal, o Estatuto da Cidade, o 

Código Florestal, a Lei de proteção ao meio ambiente são exemplos de instrumentos 

normativos que trazem restrições ao exercício prático do direito de propriedade. 

Para Vladimir da Rocha França (1999, p.12) a propriedade consiste “no anteparo 

constitucional entre o domínio privado e o público havendo a sua tutela constitucional em 

razão da limitação imposta ao Estado no campo econômico, pois a apropriação particular dos 

bens econômicos não pode ser sacrificada”. 

Destaca Denis Lerrer Rosenfield (2012, p.23-24) que se 

a propriedade fosse plena, se os indivíduos pudessem fazer livre uso dos seus bens, 

se o estado de direito fosse plenamente assegurado, então a livre iniciativa 

preponderaria sobre políticas públicas, que apenas podem vicejar em territórios que 

se caracterizam pela precariedade da posse. 

 

Conforme exposto no item anterior, a propriedade partiu de uma concepção 

coletiva, para uma ideia absoluta e individual, até uma concepção na qual, embora assegurada 

individualmente, deverá atender a sua função social.  

Segundo André Ramos Tavares (2011, p.148) a recente relativização da 

propriedade correu paralelamente com o “deslocamento do instituto do Direito privado para o 

Direito público”. 
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Aduz Ingo Wolfgang Sarlet (2007, p.4-5) que o direito de propriedade “abrange 

toda a sorte de direitos subjetivos privados de natureza patrimonial, o que acabou por levar à 

afirmação de um conceito funcionalista da propriedade”.  

Pelo exposto, percebe-se que apesar de conservar a mesma terminologia, a 

propriedade não conserva conteúdo idêntico ao da sua origem histórica no direito romano. 

Apesar de possuir os mesmos atributos a seguir descritos, de usar, gozar e dispor, as restrições 

e limitações ao seu exercício tendentes a coibir abusos são grande tendência.  

 

3.3 O DIREITO DE PROPRIEDADE SEGUNDO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1998 

Através do artigo 5º, inciso XXII e XXIII da Constituição Federal é garantida a 

preservação de um conteúdo mínimo essencial da propriedade, conteúdo este irredutível, 

tendo tratamento diferenciado, de acordo com o fato de estar localizada na zona urbana ou 

rural. Assim, o direito de propriedade apresenta-se na Constituição Federal como um direito 

triplamente fundamental, devendo atender aos interesses sociais e possuindo caráter de 

garantia, senão vejamos: 

Artigo 5º Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

(...) XXII – é garantido o direito de propriedade; 

XXIII – a propriedade atenderá a sua função social. 

 

Para Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2008, p.309) a Constituição Federal ao 

trazer o direito à propriedade como garantia não inclui o termo propriedade como sinônimo 

do conceito apregoado no Código Civil, mas sim, como sinônimo de direito patrimonial. 

Segundo o autor “referindo-se à propriedade, quis o constituinte dizer direito de conteúdo 

econômico, direito patrimonial”. 
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Sua perspectiva de garantia faz com que sejam criadas barreiras, obstáculos, e 

sejam vedadas ações dos Poderes Políticos, inclusive do Legislativo, que atentem ao seu livre 

exercício, a fim de manter o direito reconhecido. 

A propriedade privada, segundo Diogo Figueiredo (2003) é fenômeno sociológico 

reconhecido pela Constituição como direito fundamental inerente às pessoas e posto como 

garantia constitucional. Frente ao exposto, afirma referido autor que só se valida instrumentos 

interventivos no sistema jurídico brasileiro, se tiver, do mesmo modo, fundamento 

constitucional, mesmo que a referência seja indireta.  

A propriedade apresenta-se como direito fundamental, dentre os direitos à 

liberdade e à segurança, sendo verdadeiro instrumento de liberdade e garantia de segurança. 

A Constituição Federal expõe ainda a propriedade como um princípio da ordem 

econômica, sendo importante para preservação do equilíbrio nas relações econômicas e 

sociais, especialmente atingindo um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil que é a redução das desigualdades. Assim dispõe o artigo 170 da Constituição Federal 

Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios:  

(...)  

II – propriedade privada;  

III – função social da propriedade; 

 

Para tanto, deve o princípio econômico da propriedade ser analisado em 

consonância com outros princípios constitucionais, segundo Eros Grau (2008, p.232-233), “o 

direito de propriedade é princípio constitucional impositivo”. 

A propriedade privada como princípio explícito no texto constitucional integra o 

núcleo político essencial da Constituição e como fonte primária de normatividade serve de 

alicerce, base para o Brasil como um Estado Democrático de Direito. 

Há desta feita, uma necessidade de compatibilização entre os preceitos 

constitucionais. Segundo a Constituição Federal possui a propriedade um caráter dúplice 
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“servindo ao individualismo e às necessidades sociais, impõe, pois, a necessidade de uma 

compatibilização de conteúdos dos diversos mandamentos constitucionais”, conforme defende 

André Ramos Tavares (2011, p.151) 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2009, p. 20) aduz que 

uma das tendências então verificadas foi a da socialização, que não se confunde com 

socialismo, mas designa a preocupação com o bem comum, com o interesse público, 

em substituição ao individualismo imperante, sob todos os aspectos, no período do 

Estado Liberal. 

 

Para Sergio de Andrea Ferreira (1980, p.5), a propriedade deve ser analisada sob 

duas perspectivas. Em sentido amplo é qualquer direito de conteúdo econômico e em sentido 

restrito a propriedade é o domínio, a propriedade real, o mais amplo dos direitos reais.  E 

conclui referido autor que 

em verdade, o direito de propriedade, embora básico em nosso sistema de direitos 

individuais e econômico-sociais, não é um direito fundamental, no sentido em que o 

é a liberdade pessoal, porquanto é institucionalizável; a propriedade é um instituto 

jurídico, uma instituição, que, como vimos, não pode ser abolida, mas cujo conteúdo 

não é único, cabendo à Lei, dentro do que a Constituição Federal dispõe, definir tal 

conteúdo, regular seu exercício, estabelecendo os respectivos limites (...). 

 

Analisando a propriedade a partir do seu conteúdo econômico e a repercussão 

destas mudanças no contexto político, vejamos o que dispõe Izabel Vaz (1992, p.197) 

segundo a qual 

As modificações das instituições políticas vêm operando alterações mais ou menos 

importantes no regime das propriedades, de modo a estabelecer uma certa 

correspondência entre o regime político e o regime econômico. Parece uma 

realidade que o poder econômico – seja representado pela detenção de propriedades 

imóveis, de bens de produção, de tecnologia ou valores mobiliários, constitui um 

dos pressupostos do poder político. Quando se pretende transformar a natureza do 

poder político, há que modificar-se também o regime das propriedades e, através 

desta modificação, criam-se novos modelos econômicos. 

 

Percebe-se assim, que mudanças substanciais no regime jurídico da propriedade 

geram em regra modificações do regime econômico adotado no país. 
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Quanto ao repúdio ao caráter especulativo dado ao direito de propriedade, Léon 

Duguit apud Victor Carvalho Pinto (2010, p.156-157), ainda no início do século XX destaca 

que 

os que compram grandes quantidades de terrenos a preços relativamente baixo e que 

se mantêm durante vários anos sem explorá-los, esperando um grande benefício, não 

seguem uma prática que deveria ser proibida? Se a Lei intervém, a legimitimidade 

de sua intervenção não seria discutível nem discutida. Isto nos leva para muito longe 

da concepção de direito de propriedade intangível, que implica para o proprietário o 

direito a permanecer inativo ou não, segundo lhe agrade. 

 

Defende-se assim, a defesa de uma propriedade útil, para a qual seja dada alguma 

função social, excluindo-se a noção individualizada de outrora.  

Desta feita, analisemos o conceito de função social como elemento que dá 

legitimidade jurídica a propriedade privada. 

 

3.4 A PROPRIEDADE E SUA FUNÇÃO SOCIAL 

O conceito de função social da propriedade tem por fundamento a natureza do 

objeto e sua localização. Por tal motivo, trata-se de conceito jurídico indeterminado cujo 

conteúdo deverá ser fixado pelo julgador, tendo por base a norma constitucional e 

infraconstitucional e os princípios adotados implícita ou explicitamente no ordenamento 

pátrio. 

No direito contemporâneo, não mais se admite o exercício antissocial do direito 

de propriedade, nem se tolera o uso anormal passível de ofender ao meio ambiente. 

A Constituição Federal vai além de prever uma função social da propriedade, pois 

também trata da sua função socioambiental prevista no artigo 225 da Constituição Federal, 

cujo estudo não será objeto do presente trabalho. 

Para Fábio Konder Comparato (1999, p.384) 

desde a fundação do constitucionalismo moderno, com a afirmação de que há 

direitos anteriores e superiores às Leis positivas, a propriedade foi concebida como 

um instrumento de garantia da liberdade individual, contra a intrusão dos Poderes 

Políticos. As transformações do Estado contemporâneo deram à propriedade, além 
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dessa função, também a de servir como instrumento de realização da igualdade 

social básica e da solidariedade coletiva para os fracos e desamparados. 

 

O conceito absolutista e ilimitado do século XVIII foi se socializando. Passou-se a 

adotar a ideia de que dar uma utilização social é atribuir ao particular o exercício do direito de 

propriedade, de acordo com os interesses da coletividade.  

Assim, para se atingir um dos objetivos principais da República Federativa do 

Brasil, de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, conforme previsto no inciso I 

do artigo 3º da Constituição Federal, o direito de propriedade deve ser exercido tendo como 

limites as relações de vizinhança, a função social e a função socioambiental, visto que o 

caráter absoluto e ilimitado não tem mais a “roupagem” do direito romano.  

Como bem destaca Flávio Tartuce (2008, p.122) para que o objetivo da 

solidariedade social seja alcançado 

os interesses egoísticos devem ser reduzidos em prol do interesse de todos. A 

palavra eu cede espaço para a palavra nós o que representa muito bem o princípio da 

socialidade, um dos baluartes da atual codificação privada, como expunha Miguel 

Reale. 

 

Assim, percebe-se que a função social da propriedade é consequência do princípio 

da solidariedade social ora descrito, ou da socialidade, princípio básico do Código Civil pátrio 

em vigor. 

Sobre o princípio da solidariedade social, vejamos a atualidade das palavras de 

Léon Duguit apud Marcos Alcino de Azevedo Torres (2010, p. 210), segundo o qual, “a 

propriedade não é mais o direito subjectivo do proprietário; é a função social do detentor da 

riqueza”, e conclui atestando que 

Sendo todo indivíduo, com efeito, obrigado pelo direito objectivo a cooperar na 

solidariedade social, resulta disso, necessariamente, que ele tem o direito de praticar 

todos aqueles actos pelos quais coopera na solidariedade social e de impedir que, 

seja quem for, obste à realização do papel social que lhe incumbe. 

 

Analisado sob o contexto mundial, a funcionalização do direito de propriedade 

acompanhou a evolução do Estado mínimo ao Estado Regulador, onde a intervenção do 
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Estado se intensificou e mudou de qualidade, harmonizando o desenvolvimento econômico 

com a redução das desigualdades, a proteção ao meio ambiente e a proteção ao patrimônio 

histórico.  

As normas jurídicas passam a ser criadas com o fito de recuperar aos excluídos o 

sentido do viver social. A função social da propriedade é inicialmente exercida à medida que 

refletia a autonomia e liberdade humanas. Hoje deve ser analisada em face dos não 

proprietários também. 

Segundo Eroulths Cortiano Júnior (2002, p.143) “com a função social, a ideia de 

condicionamento de um direito a uma finalidade, geralmente adstrita ao direito publico, 

ingressa no direito privado e conforma o direito de propriedade”. 

Com esta nova forma de atuar do Estado, o direito de propriedade deixou de ser 

encarado como mero dever do particular de não fazer, exigindo deste um fazer, dar uma 

função social, exercer posse sobre bem de sua propriedade. 

O princípio da função social da propriedade se sobrepõe, inclusive, ao próprio 

princípio da propriedade privada, neste sentido Marcus Tullius L. F. Fernandes (2007), 

segundo o qual 

o princípio da propriedade privada foi relativizado, porque os princípios da ordem 

econômica devem ser canalizados para seu fim, que é assegurar a todos uma 

existência digna, conforme os ditames da justiça social. Assim, o princípio da 

função social da propriedade se superpõe ao da propriedade privada. 

 

A função social apresenta-se como princípio orientador do exercício do direito de 

propriedade. Assim, adota-se atualmente uma concepção finalista do direito de propriedade, 

mudando a forma do seu exercício de acordo com a vocação social do bem. Além de ser uma 

finalidade da propriedade também é sua principal limitação. 

Seja qual for o destino dado as propriedades, o direito de uso e gozo não poderá 

sobrepor-se a função social da propriedade, ao ponto de ser imposta a faculdade de edificar, 

plantar, tomar posse, sobre determinado bem, em atendimento ao interesse público. 
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Quando uma pessoa detém o direito real de propriedade sobre determinado bem 

imóvel e o utiliza para sua moradia, tem protegido o seu direito social constitucionalmente 

assegurado de moradia, e consequentemente garantida a sua dignidade cuja proteção é 

fundamento da República Federativa do Brasil. 

O princípio da função social passou por um processo de positivação apenas no 

século XX, especialmente com sua previsão expressa na Constituição mexicana de 1917 e na 

Constituição alemã de Weimar de 1919.  

No caso do Brasil, o princípio da função social da propriedade nasceu com a 

própria propriedade privada. Isto porque, desde a origem da propriedade privada no Brasil, o 

princípio inspirador do sistema de sesmarias, atentava a necessidade de cultivo ou 

povoamento das terras, ou seja, já trazia o germe da função social da propriedade como 

condição de aquisição do direito de propriedade. 

Trata-se de princípio que foi reconhecido implicitamente na Constituição de 1946, 

e apresentado de forma expressa pelo texto de 1967, artigo 160, inciso III, só sendo estatuída 

como direito e garantia fundamental na Carta de 1988, e como princípio da ordem econômica, 

recebendo, assim, nova roupagem. 

Na Constituição Federal de 1988, a função social da propriedade foi inserida 

como uma das bases de toda a ordem econômica e social nacional, deixando claro o 

constituinte que a sua finalidade não é apenas o desenvolvimento, que num de seus aspectos 

pode vir a ser atingido pela livre utilização dos bens imóveis, mas também a justiça social, 

que somente se alcançará mediante a conjunção das óticas individual e coletiva sobre o 

mesmo objeto. Neste sentido vejamos os dispositivos constitucionais que apregoam de forma 

expressa os requisitos para cumprimento da função social da propriedade imóvel: 

Artigo 182 (...)  

§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma 

agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social (...).  
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Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em Lei, aos 

seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 

ambiente; 

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 

 

Segundo Vladimir da Rocha França (1999, p.20) “a função social da propriedade 

representa um dos pontos fundamentais da estabilidade da ordem econômica, pois sua 

ausência enseja o abuso e o comprometimento da própria legitimidade jurídica da 

propriedade”. 

O respeito à propriedade privada, especialmente da propriedade dos bens de 

produção sobre o qual se funda o capitalismo, é temperado, pela necessidade de observar-se a 

função social. 

O direito de propriedade atrelado ao conceito de função social se encontra 

impregnado não apenas na Constituição Federal de 1988, como também na legislação pátria.  

Tanto a propriedade como a função social são princípios com status de cláusula 

pétrea e não podem ser abolidos por Emenda Constitucional, conforme dispõe o artigo 60, 

parágrafo 4º IV da Constituição Federal. 

Podemos, neste contexto, afirmar que não há propriedade sem função social. 

O conceito de função social esta direcionado não apenas ao direito de propriedade, 

mas também, aos contratos, a relação familiar, incluindo-se também a posse, como fato social. 

Trata-se de conceito, cujo estudo tem relevância para a satisfação dos direitos fundamentais 

do homem, edificando a sua cidadania. 

A função social é expressão da liberdade humana de dispor amplamente dos frutos 

do trabalho criativo e produtivo, mas que, do mesmo modo, tem seu exercício limitado e 

condicionado pelos parâmetros estabelecidos pela ordem jurídica, objetivando o atendimento 

ao interesse público. 
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O direito de propriedade e a sua função social são indissociáveis, razão pela qual a 

função social não poderá ser interpretada como uma limitação. 

Segundo José Afonso da Silva (2010, p. 74) 

a função social mesma acaba por posicionar-se como elemento qualificante da 

situação jurídica considerada, manifestando-se, conforme as hipóteses, seja como 

condição de exercício de faculdades atribuídas, seja como obrigação de exercitar 

determinadas faculdades de acordo com modalidades preestabelecidas.  

 

 

Para Celso Ribeiro Bastos (2002) a chamada função social da propriedade nada 

mais é do que o conjunto de normas da Constituição que visa, por vezes até com medidas de 

grande gravidade jurídica, recolocar a propriedade na sua trilha normal. 

Victor Carvalho Pinto (2010) aduz que a função social da propriedade constitui 

um direito coletivo de respeitar o uso do bem pelo seu titular. 

A aplicação do princípio da função social da propriedade não pode ser feita de 

forma irrestrita, desrespeitando a propriedade com função individual. Seguindo os 

apontamentos de Marcos Alcino de Azevedo Torres (2010, p.226) “a propriedade essencial do 

indivíduo e sua família só se pode imputar função social se houver abuso no exercício do 

direito”. 

A função social afeta a própria substancia do direito do proprietário, constituindo 

o seu fundamento, a sua razão. A operacionalização da função social da propriedade terá 

como medida, impulso e orientação os valores eleitos como mais relevantes pela comunidade 

em seu pacto político. 

Explica Marco Aurélio Greco (1990, p.115) que 

A Constituição Federal, ao referir-se a – função social – está implicitamente dando 

realce aos efeitos (sociais) de uma atividade globalmente considerada que tem por 

suporte físico aquele determinado bem. Assim, a função social será atendida quando 

a utilização do bem provocar efeitos desejados pela comunidade interessada, o que 

traz à baila as ideias de uso e de atividade. O prestígio constitucional da cláusula – 

da função social – traz em seu bojo o reconhecimento de que, sobre a propriedade, 

há uma confluência de interesses, sendo uns de cunho exclusivamente individual e 

outros de caráter coletivo.  
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 Considerando nosso ordenamento vigente, cabe fundamentalmente ao particular a 

utilização da propriedade, mas considerando, por outro lado, que o uso trará reflexos no grupo 

social. Assim, põe-se o problema de definir formas de controle da ação do responsável pela 

utilização do bem, compatibilizando o interesse individual ao coletivo. 

Sobre a necessária compatibilização com o fim coletivo, vejamos o 

posicionamento de Carlos Ari Sundfeld (2003, p. 63), ao atestar que 

ao acolher o princípio da função social da propriedade, a Constituição atribuiu ao 

proprietário o dever de perseguir certas finalidades de interesse coletivo. Função é 

conceito que se opõe ao de autonomia da vontade, tal qual concebido pelo direito 

civil. 

 

Bem ressalta José Afonso da Silva (2010, p. 110) que o conceito de função social 

não pode ser confundido com o sistema de limitação ao direito de propriedade que diz 

respeito ao seu exercício, sendo assim externos ao direito de propriedade. Assim dispõe 

referido autor: 

A função social da propriedade se modifica com as mudanças na relação de 

produção. E toda vez que isso ocorrera, houvera transformação na estrutura interna 

do conceito de propriedade, surgindo nova concepção sobre ela, de tal sorte que, ao 

estabelecer expressamente que a propriedade atenderá a sua função, mas 

especificamente quando o reputou principio da ordem econômica, ou seja: como um 

princípio informador da constituição econômica brasileira com o fim de assegurar a 

todos existência digna, conforme os ditames da justiça social (art. 170, I e II), a 

Constituição não estava simplesmente preordenando fundamentos às limitações, 

obrigações e ônus relativamente à propriedade privada, princípio também da ordem 

econômica, e, portanto, sujeita, só por si, ao cumprimento daquele fim. Pois, 

limitações, obrigações e ônus são externos ao direito de propriedade, vinculando 

simplesmente a atividade do proprietário, interferindo tão-só com o exercício do 

direito, os quais se explicam pela simples atuação do poder de polícia. 

 

Vladimir da Rocha França (1999, p.15) apresenta uma importante reflexão sobre a 

relação que se deve estabelecer entre o principio da função social e o da propriedade privada. 

Entende referido autor que não há no artigo 5º da Constituição Federal a “inclusão do 

princípio da propriedade privada, mas sim da instituição da propriedade, submetida ao 

princípio da função social da propriedade”. Defende ainda que 

Somente se insistirmos numa concepção individualista da propriedade, fulminada 

pela Constituição e pelos fatos, será possível se admitir que a função social constitui 

um elemento acessório da propriedade privada. Nem se fale que, ao inserir a 

instituição da propriedade, o constituinte pôs no núcleo fundamental da Constituição 



73 

 

o princípio da propriedade privada. A propriedade privada e a função social da 

propriedade, quando encaradas como princípios, se postos no mesmo patamar 

hierárquico, produzem uma contradição sem solução. Um ou outro assume um 

caráter acessório, no nosso entender. Optamos por colocar a função social da 

propriedade como princípio superior ao da propriedade privada, já que é justamente 

aquele núcleo de sustentação e estabilidade da instituição da propriedade nos dias 

atuais. 

 

No caso da propriedade urbana, seu conceito e os requisitos de cumprimento de 

uma função social estão descritos no artigo 182 da Constituição Federal, já descrito no 

presente trabalho. Traduz-se no dever de propiciar habitação, condições adequadas de 

trabalho, recreação e circulação humana, ou seja, realizar a função social das cidades, segundo 

exigências descritas no Plano Diretor.  

Percebe-se que para aferir se determinada propriedade urbana está cumprindo com 

a sua função social, deve-se observar o Plano Diretor da cidade, na qual esta inserida, que 

deverá ser elaborado de acordo com os ditames da Constituição Federal e do Estatuto da 

Cidade, Lei n. 10.257 de 2001. 

O Plano Diretor é instrumento básico da política de desenvolvimento e de 

expansão urbano e vem a atender aos dispositivos da Constituição Federal e do Estatuto da 

Cidade, sendo obrigatório para cidades que possuam mais de 20.000 habitantes, e o município 

pretenda utilizar os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade para a promoção do 

adequado aproveitamento do solo urbano, prevendo aspectos econômicos e sociais. 

Assim, a propriedade urbana cumprirá a sua função social, quando atender ao 

pressuposto de que, a atividade urbanística constitui uma função pública da administração, 

que, em consequência, ostenta o poder determinar a ordenação urbanística das cidades, 

implicando a iniciativa privada e os direitos patrimoniais dos particulares, dentro das suas 

disposições do exercício do poder de polícia. 

Quanto à função social da propriedade rural, devem-se observar os ditames do 

artigo 186 da Constituição Federal, que prevê o uso do solo de forma sustentável com análise 

da legislação trabalhista e ambiental. 
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Neste ponto, importante destacar o que defende Vladimir da Rocha França (1999, 

p. 19) ao ressaltar o caráter vinculante que tem referidos dispositivos constitucionais quanto a 

fixação extensão do conceito de função social da propriedade, senão vejamos 

Se há uma norma constitucional definindo in concreto o conteúdo que a função 

social da propriedade deve assumir, não há espaço para uma interpretação que lhe 

seja diretamente divergente. Se o constituinte definiu que a propriedade rural em que 

estejam presentes os requisitos do 186 da Constituição (aproveitamento racional e 

adequado do solo; utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e 

preservação do meio ambiente; observância das disposições que regulam as relações 

de trabalho; e a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 

trabalhadores) e a propriedade urbana, ao atender as exigências do plano diretor do 

Município (arti. 182, § 2º, da Constituição), estão cumprindo sua função social, não 

há razão útil para propor um conteúdo diferente para o caso concreto.  

 

Eros Grau (2008, p. 246), defende que a função social exige comportamentos 

positivos, obrigações de fazer, por parte do proprietário, enfatizando que 

(...) o princípio da função social da propriedade impõe ao proprietário – ou a quem 

detém o poder de controle, na empresa – o dever de exercê-lo em benefício de 

outrem e não, apenas, de não o exercer em beneficio de outrem. Isto significa que a 

função social da propriedade atua como fonte da imposição de comportamentos 

positivos – prestação de fazer, portanto, e não, meramente, de não fazer – ao 

detentor do poder que deflui da propriedade. Vinculação distinta, pois, daquela que 

lhe é imposta mercê de concreção do poder de polícia. 

 

Sobre a relação traçada por Eros Grau (2008) entre função social e poder de 

polícia, Carlos Ari Sundfeld (2003) destaca que embora equivocada a concepção de que o 

poder de polícia só invoca prestações de não fazer ao titular da propriedade, as prestações de 

fazer a que se sujeira ele, no quadro das limitações decorrentes do poder de polícia, 

constituem mera condição, cujo implemento abre a oportunidade do exercício de um direito. 

Ainda Carlos Ari Sundfeld (2003, p.63) apresenta como única alternativa ao não 

cumprimento da função social pelo cidadão, o indivíduo não titularizar referido direito. Neste 

ponto defende a ideia de que “se o indivíduo está legitimado a apropriar-se de algo, há o 

indivíduo, obrigatoriamente, de cumprir os interesses sociais que possibilitaram tal 

legitimação”. 

A liberdade do proprietário do imóvel urbano, não está mais se vai dar ou não 

uma utilidade ao seu bem, mas sim, se vai ser ou não ser proprietário. Às disposições da 
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Administração Pública referentes ao direito urbanístico ficará vinculado o particular-

proprietário, inclusive quanto à extensão do seu direito de construir, conforme dispõe o artigo 

1.299 do Código Civil brasileiro, havendo que existir uma compatibilização entre a sua 

atividade individual e o interesse da coletividade, que corresponderá ao atendimento da 

função social da propriedade. 

De qualquer forma, observadas as peculiaridades de cada Plano Diretor, e a zona 

na qual o imóvel está inserido, deve-se ressaltar que para o proprietário de imóvel urbano 

cumprir com a sua função social, deve atribuir a seu bem a utilidade que favoreça a sociedade. 

Tão relevantes são as disposições a serem contidas no plano diretor que o artigo 

40 do Estatuto da Cidade prevê que para a sua promulgação, sejam promovidas audiências 

públicas e debates com participação popular e de associações representativas dos vários 

seguimentos da comunidade e que seja garantido o acesso de qualquer interessado aos 

documentos e informações produzidas. Destaca ainda que uma vez promulgado, passa a ter 

eficácia e aplicação imediata. 

Ao fixar as diretrizes de utilização da propriedade imóvel, estabelecendo regras 

quanto ao bom uso da propriedade, a norma estatal cria critérios objetivos a serem seguidos 

pelo particular para atender a função social da propriedade, de forma que não podem suprimir 

a instituição da propriedade privada, ou esgotar seu conteúdo essencial mínimo, tendo em 

vista a já citada garantia constitucional. 

Destaque-se que a tão protegida e falada função social não se refere apenas a 

proteção da paz social, ou a negativa de violência quanto ao direito de propriedade, mas 

também como direito atrelado a tutela da posse, já defendida por Savigny e Ihering, por ser o 

possuidor aparente proprietário, por ser aquele que mantem a situação fática economicamente 

consolidada. 



76 

 

Dissertando sobre o princípio da função social da propriedade, Denis Lerrer 

Rosenfield (2008) apresenta críticas à utilização deste princípio com caráter político. Aduz 

que é atribuída “finalidade” social, em hipóteses que a mesma não existe, exclusivamente para 

ser utilizadas por grupos organizados partidariamente com ideologia antimercado. Argumenta 

ainda que 

o modo mediante o qual a função social da propriedade é utilizada politicamente em 

nosso pais vai na contramão desse resgate social através da valorização do direito de 

propriedade. Em vez de viabilizar o direito ao direito de propriedade, o uso político 

e ideológico de sua função social impede que esse processo ocorra. 

 

Em consonância com o pensamento de Denis Lerrer Rosenfield (2008), 

entendemos que não há que se falar em finalidade de busca por uma função social da 

propriedade, no atuar do Movimento Sem Terra, da Comissão Pastoral da Terra, do 

Movimento de Liberação dos Sem Terra, do Movimento dos Pequenos Agricultores, que em 

“nome” da busca de fazer com que a propriedade cumpra com sua função social, cometem 

crimes ambientais, ameaças, violações ao direito de propriedade, crimes de dano, crimes 

contra o patrimônio, utilizando idosos e crianças como escudo, tudo sob a tutela de proteção 

dos movimentos e dos direitos sociais. 

Data vênia, a defesa da função social é princípio basilar do Estado Democrático 

de Direito e jamais pode configurar-se como “desculpa” para que movimentos “populares”- 

políticos, o utilizem como fundamento de uma luta contra a desigualdade social, e gerem em 

contrapartida danos irreparáveis ao patrimônio privado.  

Ou seja, deve-se ter cuidado para que um cerceamento do direito de propriedade 

pelo Estado em nome da função social, não fragilize a garantia à propriedade privada que se 

apresenta como um dos fundamentos do capitalismo, e do Estado Moderno. 

Como bem esclarece Flávia Santinoni Vera (2012, p.216) a Comissão Parlamentar 

Mista de Inquérito “da terra” instaurada em 2003, concluiu que existe uma 
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preocupação com a Segurança Pública e intolerância à marginalidade que corrompe 

o instituto do direito de propriedade em detrimento de um bem-estar maior. Muitos 

argumento foram contra uma jurisprudência elástica que acaba limando o conceito 

de propriedade, criando desestímulos ao trabalho e à produção. 

 

Conforme já exposto, não há oposição ou contradição entre a defesa da 

propriedade privada e a função social da propriedade. Defendemos que são elementos 

indissociáveis. O que devem ser questionadas são as regulamentações e intervenções do 

Estado que venham a tolher a livre disposição sobre a propriedade. 

Ainda a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “da terra”, ressaltou que muitos 

imóveis rurais foram desapropriados mesmo sendo “produtivas” com base em classificações 

errôneas como improdutivas. Observou também que o custo aos “bolsos” dos contribuintes 

nas hipóteses das desapropriações chegam ao valor de  R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 

por assentado, representando assim um custo altíssimo em nome da função social, da 

distribuição “igualitária” da terra. 

O relatório dos trabalhos da CPMI “da terra” publicado em novembro de 2005, 

instaurada por meio de Requerimento n. 13 de 2003 – CN (2005, p. 162) revela a existência 

de um MST real e um virtual, onde o real seria “um movimento revolucionário de esquerda, 

que é contra toda e qualquer grande propriedade, produtiva ou não”. Citado relatório conclui 

que “o MST real não reluta em desviar recursos, públicos ou privados se for para fortalecer 

sua organização e alcançar o poder”.   

Ainda foi destacado no relatório da CPMI “da terra” (2005, p.370) que além de se 

tentar evitar a insegurança jurídica gerada pelas intervenções estatais sobre a propriedade 

privada sem fundamento legal, deve-se combater a não responsabilização civil de referidos 

movimentos sociais e aduz que 

A questão da responsabilização patrimonial também é de fundamental importância, 

pois, como está o MST é a única pessoa de fato que tem total imunidade pelos atos 

que pratica no Brasil. Se uma pessoa comum bate o carro em outro, paga pelo 

prejuízo; se uma ambulância atropela alguém, o Estado indeniza esse alguém; mas, 

se o MST destrói cercas, casas e plantações, ninguém paga por isso. 
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Destaque-se que o relatório final da CPMI “da terra” apresentou em seu anexo 

projeto de lei para modificar o Código Penal – Decreto Lei n. 2848 de 1940, prevendo um a 

inclusão de um parágrafo 2º ao artigo 161 criando uma figura do esbulho possessório com fins 

políticos com pena de reclusão de três a dez anos. Prevê ainda como consequência da 

condenação pelo esbulho nestas hipóteses, a extinção da pessoa jurídica utilizada para a 

pratica do crime através da inclusão de um inciso IV da artigo 92. 

No nosso entendimento dispensável a inclusão de novo dispositivo legal para 

possibilitar a condenação de alguma pessoa natural pela pratica de crime de dano, por lesões 

corporais, homicídios, etc, mesmo que estes atos ilícitos sejam praticados durante processo 

reivindicatório de propriedade. 

Analisando o perigoso caminho que pode ser seguido quando apregoada uma 

relativização da propriedade privada, bem disserta Denis Lerrer Rosenfield (2008, p. 137) que 

“a relativização da propriedade privada, mediante as suas funções social, racial, indígena, 

aparece enquanto predominante para a sociedade no seu conjunto, as ações governamentais 

tenderão a seguir este caminho”. Defende que se deve ter cuidado para que a relativização da 

propriedade não gere uma insegurança jurídica, gerando altos custos as transações 

econômicas e instabilidade social.  

O desvio de finalidade do princípio da função social para a prática de abusos, não 

pode ser utilizada como fundamento para minimizar sua relevância em busca da proteção dos 

princípios básicos da dignidade da pessoa humana, da sociabilidade e do bem estar social. 

Devem-se utilizar os mecanismos constitucionais para que sejam tolhidos os abusos do 

próprio Estado, observando-se o princípio da legalidade, exercendo-se com imparcialidade e 

moralidade as atividades de regulação e fiscalização. 

É o princípio da função social que concede legitimidade à propriedade privada e 

tem por objetivo resguardar os fundamentos e diretrizes da Federação, dando a estabilidade 
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necessária à propriedade ao tutelar sua integridade. 

Como princípio constitucional, a função social não precisa de regulamentação 

infraconstitucional para se fazer valer no ordenamento jurídico-constitucional. Para a sua 

aplicabilidade serão observados os parâmetros jurídicos sistematizados no ordenamento, 

segundo as prescrições da Constituição Federal. 

Na mesma linha do ora exposto, conclui Vladimir da Rocha França (1999, p.14) 

que “as concepções individualistas sucumbiram ante a força das pressões sociais em prol de 

sua democratização”. Aduz ainda que  

sem o atendimento da função social que lhe foi imposta pela Constituição, a 

propriedade perde sua legitimidade jurídica e o seu titular, no nosso entender, não 

pode mais arguir em seu favor o direito individual de propriedade, devendo 

submeter-se às sanções do ordenamento jurídico para ressocializar a propriedade. 

 

Assim, o Estado deverá proteger a propriedade que cumpre com sua função social, 

razão pela qual se deve destacar a participação do judiciário através de decisões que sigam a 

Lei, protejam os princípios constitucionais e o direito de propriedade.  

O Estado do Paraná pode ser utilizado como exemplo de Estado no qual se 

observam vários pedidos de intervenção federal em razão do descumprimento de ordem 

judicial pelo MST, o que não pode continuar. Deve-se destacar voto do Ministro Marco 

Aurélio em Intervenção Federal n. 2793-4 no Estado do Paraná que destaca a importância da 

proteção a propriedade privada para a segurança jurídica 

Sem uma efetividade maior, vinga a babel, a insegurança jurídica, levando os 

cidadãos a verdadeiro retrocesso, no que buscarão, com a falência do Poder, a 

satisfação dos respectivos direitos substanciais por outros meios. Ao invés de 

restabelecer-se a paz social momentaneamente abalada, dar-se-á o agravamento da 

situação.  

 

Percebe-se que o Poder Judiciário enquanto Estado deverá ter de forma clara 

traçado o conceito de propriedade e de função social para gerar uma segurança jurídica e não 

inibir investimentos privados. 
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3.5 O INTERESSE PÚBLICO E A FUNÇÃO SOCIAL COMO RAZÃO DA 

INTERVENÇÃO ESTATAL SOBRE A PROPRIEDADE 

A evolução histórica do direito de propriedade se manifesta, no sentido de uma 

redução continua dos direitos do proprietário. Além das limitações voluntárias, existem as 

decorrentes de Lei e inerentes a própria natureza do direito de propriedade. 

Destaca Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2009, p.16) que em um Estado De 

Direito Social e Democrático, os direitos fundamentais do homem já não constituem apenas 

uma barreira à atuação do Estado, “como se via no período liberal, mas constituem a própria 

razão de ser do Estado”. 

As restrições e regulamentações ao direito de propriedade são necessárias quando 

consideramos que uma das obrigações do Estado é a de compatibilizar os interesses dos 

proprietários com os interesses da coletividade, ou seja, com o interesse público. 

A intervenção do Estado na atividade privada dá-se atualmente em muitas 

hipóteses através da regulação, sendo um instituto vitorioso do regime neoliberal na pós-

modernidade. 

A inclinação do Estado de “comandar” a sociedade ocorre através da distribuição 

de privilégios, sinalizando que o governo é capaz de tudo, enquanto o mercado já teria se 

mostrado “falido”, sendo limitada sensivelmente a liberdade de escolha do cidadão, neste 

sentido Denis Lerrer Rosenfield (2010). 

Referida intervenção da Administração regulando o exercício do direito de 

propriedade é para Carlos Ari Sundfeld (2003) um “encargo”, assim definido como deveres 

positivos (de fazer) vinculados ao exercício de direitos. 

A já citada relativização do direito a propriedade privada vem ocorrendo nas 

zonas urbanas e rurais indistintamente, sob o amparo de atender a uma função social, como 
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forma de justiça social. Nesta perspectiva as prerrogativas individuais devem ser compostas 

com as exigências da sociedade, em consonância ao atendimento do bem estar da sociedade.  

Bem esclarece Vladimir da Rocha França (1999, p.20) que a “função social da 

propriedade representa um dos pontos fundamentais da estabilidade da ordem econômica, 

pois sua ausência enseja o abuso e o comprometimento da própria legitimidade jurídica da 

propriedade”. 

Percebe-se do ora exposto que a propriedade esta impregnada de sociabilidade e 

de interesse público, devendo o órgão judicante, na medida do possível, harmonizar a 

propriedade com sua função social. 

A relativização do direito de propriedade tem expressa previsão legal no  Código 

Civil Pátrio seu artigo 1228, parágrafo 4
o
., que introduziu no ordenamento brasileiro a 

possibilidade de ser aduzido como matéria de defesa pela coletividade de possuidores 

“invasores” a aquisição forçada da propriedade, na forma de uma verdadeira “desapropriação 

privada” já que presente o elemento indenização. Assim disserta referido dispositivo legal e o 

enunciado correspondente da Jornada de Direito Civil do Conselho Federal de Justiça/STJ: 

Artigo 1228, parágrafo 4º. O proprietário também pode ser privado da coisa se o 

imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por 

mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem 

realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de 

interesse social e econômico relevante. 

Enunciado 241. Art. 1.228: O registro da sentença em ação reivindicatória, que 

opera a transferência da propriedade para o nome dos possuidores, com fundamento 

no interesse social (art.1.228, § 5º), é condicionada ao pagamento da respectiva 

indenização, cujo prazo será fixado pelo juiz. 

 

Em citado dispositivo legal foi privilegiada, a chamada “posse trabalho”.  Aqui se 

percebe uma aparente contradição entre a defesa da propriedade e cumprimento de uma 

função social. De um lado se vê a propriedade como elemento essencial da estrutura 

econômica e social merecendo proteção jurídica e de outro a função social da propriedade que 

leva a limitação do uso de gozo da propriedade em favor da coletividade.  
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No entanto, trata-se apenas de aparente contradição, existindo inclusive enunciado 

(En. 82) da I Jornada de Direito Civil do Conselho Federal de Justiça/STJ, atestando a 

constitucionalidade de referidos parágrafos do artigo 1228 do Código Civil, que dispõe que o 

“art. 1.228: é constitucional a modalidade aquisitiva de propriedade imóvel prevista nos §§ 4º 

e 5º do art. 1.228 do novo Código Civil”. 

Ademais se percebe estar sendo feita uma interpretação extensiva do instituto da 

“desapropriação privada”, podendo não só apresentar-se como matéria de defesa, como 

também como objeto de ação autônoma. O enunciado 496 da Jornada de Direito Civil do 

Conselho Federal de Justiça/STJ, expressa que “o conteúdo do art. 1.228, §§ 4º e 5º, pode ser 

objeto de ação autônoma, não se restringindo à defesa em pretensões reivindicatórias”. 

Além da hipótese de desapropriação privada, vejamos o Estatuto da Cidade, Lei n. 

10257 de 2001 prevê nos artigo 5º ao 8º, a opção do legislativo municipal incluir nos Planos 

Diretores institutos jurídicos limitares do direito de propriedade com a fundamentação de que 

toda propriedade deve cumprir com sua função social.  

Assim, cada Plano Diretor poderá imputar parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios aos proprietários cujos imóveis sejam não edificados, subutilizados ou não 

utilizados. Persistindo o não cumprimento da função social, poderão prever a atribuição de 

IPTU progressivo no tempo, mediante majoração da alíquota durante o prazo máximo de 

cinco anos.  

Por fim, como medida final, os Planos Diretores poderão prever a desapropriação 

do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública, oportunidade em que o bem privado 

passará ao patrimônio público, e o Poder Público deverá dar ao imóvel seu adequado 

aproveitamento, utilizando-o diretamente ou por meio de alienação ou concessão a terceiros. 

Para exemplificar a intervenção do Estado e a busca do equilibro que se deve 

tomar nas intervenções estatais entre função social e o desenvolvimento econômico,vejamos 
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decisão da Suprema Corte Norte Americana no ano de 2005, “Kelo versus City of New 

London”.  

Em citada decisão foram julgadas procedentes quinze desapropriações de imóveis 

pertencentes a dez pessoas das quais, nove moravam no imóvel. O fundamento de referida 

desapropriação foi à construção de um projeto de desenvolvimento econômico para a cidade 

de new London, que consistia na instalação de uma grande empresa privada. 

Neste julgado a suprema corte americana considerou que o exercício de uma 

atividade empresária geraria um aumento no desenvolvimento econômico que atenderia 

diretamente ao interesse público. Concluiu que o crescimento do desenvolvimento econômico 

sobreponha-se ao interesse privado dos proprietários, mesmo diante do fato destes cumprirem 

com a função social de suas propriedades, exercendo nestas a sua moradia. 

Do exposto, observe-se que a visão econômica interferiu no contorno dado a 

função social da propriedade, permitindo uma limitação ao exercício do direito de uma 

propriedade que cumpre com sua função social em favor de uma propriedade funcionalizada 

social e economicamente. 

Aduz Denis Lerrer Rosenfield (2008) que não é função do Estado ou da Lei, 

impedir ou obstaculizar que cada um segundo suas capacidades naturais, seus talentos, seus 

esforços e seu conhecimento amealhe uma quantidade maior de bens, de tal maneira que seja 

mais próspero do ponto de vista de suas propriedades. 

Deve-se ressaltar que o direito de propriedade deve ser plenamente assegurado, 

como direito civil, sob pena da proteção tornar-se direito frágil e passível de gerar a perda de 

forma efêmera, a qualquer instante. Neste contexto a preservação da função social da 

propriedade autoriza, legaliza a intervenção estatal sobre a propriedade privada, na defesa de 

que o interesse público e social se sobreponha ao privado. 
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Conforme já defendido no presente trabalho, para haver a intervenção 

indispensável que seja por intermédio da Lei ou na norma constitucional. No Brasil, várias 

normas foram promulgadas, atos administrativos expressos, resoluções e portarias publicadas 

no sentido de tornar eficaz a liberdade do cidadão, mantendo a sociabilidade humana, 

mantendo a convivência, ao proteger o direito de propriedade. 

A intervenção do Estado sobre a propriedade privada, só será aceitável se feita sob 

os auspícios da defesa de sua função social, sendo aceitável pela sociedade no seu conjunto, 

mesmo sendo ressaltado que poderá levar a uma insegurança dos contratos, e a uma 

instabilidade social. Isto porque, não se pode afastar da ideia de que a segurança jurídica 

significa a proteção dos bens e da propriedade.  

Assim, a justa intervenção estatal, além de obedecer a expressa previsão legal / 

constitucional deve ter como fundamento a prevalência do interesse público sobre o privado. 

No Brasil a intervenção sobre a propriedade tem sua licitude condicionada à 

prévia previsão legal e ao atendimento do interesse público, e ocorre por intermédio do 

exercício do poder de polícia que justifica e tornam licitas as limitações aos direitos 

individuais, entre os quais, a propriedade. 

Conclui Celso Ribeiro Bastos (2002, p. 314) afirmando que 

a propriedade tornou-se, portanto, o anteparo constitucional entre o domínio privado 

e o público. Neste ponto reside a essência da proteção constitucional: é impedir que 

o Estado, por medida genérica ou abstrata, evite a apropriação particular dos bens 

econômicos ou, já tendo esta ocorrido, venha a sacrifica-la mediante um processo de 

confisco.  

 

Com o fito de preservar o interesse público em consonância com a preservação 

dos direitos individuais, o Estado regulador atua como agente normativo e regulador da 

atividade econômica, e consequentemente na propriedade privada quando exerce função de 

fiscalização, planejamento e incentivo.  
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Segundo Diógenes Gasparini (2004) existem dois fundamentos para a intervenção 

do Estado na propriedade privada, um fundamento político e um jurídico. O político é a 

proteção dos interesses da comunidade contra qualquer conduta antissocial da iniciativa 

privada, enquanto o jurídico é qualquer disposição consignada na Constituição ou legislação 

infraconstitucional. 

Corroborando com este entendimento Hely Lopes Meirelles (2009), lembra que 

para o uso e gozo dos bens e riquezas particulares, o Poder Público impõe normas e limites, e, 

quando o interesse público o exige, intervém na propriedade, através de atos de império 

sempre com o fito de satisfazer o interesse público.  

Os fundamentos da intervenção na propriedade e atuação no domínio econômico 

repousam na necessidade de proteção do Estado aos interesses da comunidade, sendo reflexo 

da soberania.  O interesse público, ou seja, da coletividade se sobreporá sobre o interesse 

individual quando em conflito. 

No bem-estar social se incluem as exigências materiais e espirituais dos 

indivíduos coletivamente considerados, como grupos ou classes que compõem a sociedade. 

Referido bem-estar é o fundamento da justiça social alcançada através do desenvolvimento 

nacional. 

O domínio eminente do Estado quando incide sobre os bens privados, se revela 

pelo estabelecimento de regras de polícia, limitando o exercício de direitos inerentes a 

propriedade privada, ou pelo ordenamento econômico, alterando a disposição e a destinação 

utilitária desses bens. Lembra Carlos Ari Sundfeld (2003, p.13) que “o Estado dispõe de 

competências para sacrificar direitos, não apenas para desenhar-lhes o perfil”. 

Atesta Diogo Figueiredo (2003, p.360) que a intervenção do Estado na 

propriedade é meramente instrumental, constituindo-se de meios jurídicos, através dos quais o 

Estado tem a possibilidade de disciplinar alguns aspectos específicos da relação dominial 
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privada, ou, até mesmo, de desfazê-la sempre que o interesse público o exija.  Para Diogo 

Figueiredo 

o que caracteriza a intervenção na propriedade é o seu caráter estático, que vem a ser 

o próprio relacionamento jurídico que se trata entre o bem e seu proprietário, 

enquanto que a intervenção econômica, atinge o seu aspecto dinâmico, relacionado à 

exploração que se dá pelo trabalho humano. 

 

Para tanto, a Constituição Federal defende que o Estado não poderá, por 

medida genérica ou abstrata, evitar a apropriação particular dos bens econômicos ou, já tendo 

esta ocorrido, venha a sacrificá-la mediante um processo de confisco. As restrições a 

propriedade só poderão ser aquelas fundadas na própria Constituição, ou então nas 

concepções aceitas sobre o poder de polícia. 

Ao exercer o poder de polícia o Estado imputa ao particular um dever de 

abstenção, de não fazer. Segundo Carlos Ari Sundfeld (2003), o poder de polícia não deve 

limitar-se a abstenção, deve ser enquadrado nas novas funções governamentais, tais como a 

voltada a obter o cumprimento da função social da propriedade. 

Carlos Ari Sundfeld (2003) defende a substituição da expressão “poder de 

polícia” por administração ordenadora. A expressão administração ordenadora nega a 

existência de uma faculdade administrativa, estruturalmente distinta das demais, ligada à 

limitação dos direitos individuais. 

O objetivo da Administração ordenadora seria de analisar a forma, o regime ou 

medida de intervenção do Estado para a aquisição ou extinção dos direitos dos particulares. 

Aduz Carlos Ari Sundfeld (2003, p.20) que a “Administração ordenada é a parcela da função 

administrativa, desenvolvida com o uso do poder de autoridade, para disciplinar, nos termos e 

para os fins da Lei, os comportamentos no campo de atividades que lhes é próprio”. 

Por fim, ressalte-se que apesar de legal e legitima a intervenção Estatal sobre a 

propriedade privada, sempre que em consonância com os ditames constitucionais e das 

legislações extraordinárias, relevante ressaltar que o Estado não se apresenta como único 
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responsável pela defesa do direito de propriedade e de sua indissociável função social que 

conduzem reflexamente a preservação da dignidade da pessoa humana, do desenvolvimento 

econômico e do bem estar social. 

Assim, o Estado deve preservar a função social da propriedade e 

concomitantemente fazer com que a sociedade o reconheça como princípio essencial a própria 

existência da propriedade, bem como da ordem econômica nacional. 

Isto porque, como bem ressalta Vladimir da Rocha França (1999, p.20), “o 

princípio da função social da propriedade legitima juridicamente a intervenção do Estado na 

propriedade em todos seus diversos graus: da limitação do exercício de direito de propriedade 

até a própria expropriação”. 

Do exposto percebe-se que a função social da propriedade não constitui sacrifício 

à propriedade privada, mas sim a sua garantia e constitui ao lado do princípio da supremacia 

do interesse público o fundamento constitucional para a intervenção estatal na propriedade 

privada através de diversos instrumentos jurídicos, dentre os quais se encontra a servidão 

administrativa. 

 

3.6. A PROTEÇÃO A PROPRIEDADE PRIVADA E SUA RELAÇÃO COM O 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Frente aos conceitos expostos, percebe-se que a proteção à propriedade privada e 

a liberdade de contratar são essenciais para subsistência do regime capitalista, além de 

garantir a ordem pública e o direito de cada um de utilização de seus bens.  

A propriedade é tida como instituto fundamental para as sociedades baseadas na 

apropriação de bens. O titular deste direito tem o poder de excluir a participação das demais 

pessoais, estando a sua atuação limitada pelas imposições legais. 
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O direito à propriedade privada é uma relação jurídica complexa entre um sujeito 

ativo e um sujeito passivo universal integrado por uma coletividade de pessoas, o qual tem o 

dever de respeitar esse direito, abstraindo-se de violá-lo, apresentando-se como condição para 

o desenvolvimento da sociedade. 

O respeito à propriedade é indispensável para a organização do mercado, para o 

desenvolvimento social, ao ser assegurada a proteção das invenções, a aquisição dos bens e a 

validade dos contratos e a confiando na livre iniciativa.  

Percebe-se que a propriedade, e sua garantia como direito, esta sempre atrelada ao 

conceito de crescimento e de desenvolvimento. São estes termos correlatos? Segundo Fábio 

Nusdeo (2002) ambos se caracterizam por entranhar um crescimento da disponibilidade de 

bens e serviços, mas sem que essa maior disponibilidade implique uma mudança estrutural e 

qualitativa da economia em questão. O crescimento seria um ciclo, sem estabilidade, enquanto 

o desenvolvimento seria o processo. 

Para Eros Grau apud Carla Abrantkoski Rister (2007,p.2) a distinção entre direito 

e desenvolvimento esta na ideia de que 

desenvolvimento supõe dinâmicas mutações e importa em que se esteja a realizar, na 

sociedade por ela abrangida, um processo de mobilidade social continuo e 

intermitente. O processo de desenvolvimento poderia levar a um salto, de uma 

estrutura social para outra, acompanhado da elevação do nível econômico e do nível 

cultural-intelectual comunitário. Daí por que, importando a consumação de 

mudanças de ordem não apenas quantitativa, mas também qualitativa, não poderia o 

desenvolvimento ser confundido com a ideia de crescimento. Este último, 

meramente quantitativo, compreenderia uma parcela da noção de desenvolvimento. 

 

A partir do conceito de Eros Grau supra mencionado, podemos afirmar que com a 

proteção a propriedade privada busca-se o desenvolvimento econômico, e não o mero 

crescimento que é parte integrante deste. 

Desenvolvimento tem entre suas dimensões a satisfação das necessidades 

humanas. Por sua vez, o desenvolvimento econômico não é um fim em si mesmo, muito 
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embora deve ser permanentemente buscado, mas um meio de se atingir o desenvolvimento 

social. 

O livre exercício do direito de propriedade é especialmente relevante para o 

interesse coletivo sobre várias perspectivas. Além de seu importante conteúdo econômico, sua 

proteção evita que se instaure um conflito de graves repercussões no meio social, dai sua 

importância estratégica.  

Para Eros Grau (2008) a liberdade de contratar é um corolário da propriedade 

privada dos bens de produção e tem o sentido precípuo de viabilizar a realização dos efeitos e 

virtualidades da propriedade individual dos bens de produção. 

Neste contexto, aduz Ingo Wolfgang Sarlet (2007, p. 5) que 

a garantia da propriedade não protege apenas a propriedade no âmbito dos direitos 

reais, mas alcança uma função conservadora de direitos, no sentido de que ela 

igualmente tem por escopo oferecer ao indivíduo segurança jurídica relativamente 

aos direitos patrimoniais reconhecidos pela ordem jurídica, além de proteger a 

confiança depositada no conteúdo de seus direitos.  

 

Um ponto que merece ser ressaltado é o fato de que não basta o reconhecimento 

ao direito individual da propriedade, necessária a efetiva proteção, observando a Lei, sob 

pena, de gerar injustiça social. Neste sentido Denis Lerrer Rosenfield (2008, p. 97) argumenta 

que 

a Lei não expressa somente um reconhecimento individual da propriedade, mas um 

processo mediante o qual ela entre em um circuito que a valoriza, que a torna 

capital. Os que usufruem do direito à propriedade são os que respeitam a Lei, porque 

sabem que a preservação do seu patrimônio e a sua prosperidade dependem da 

existência de um conjunto jurídico que os reconheça como proprietários. 

 

Ressalte-se que “a propriedade pode atrair tensão, conflito e desordem social, 

solapando os alicerces do ordenamento jurídico, se houver a manutenção da instituição da 

propriedade privada a custo da coesão social”, conforme dispõe Vladimir da Rocha França 

(2000, p.193). 
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 No mesmo sentido destaca Denis Lerrer Rosenfield (2010) que as garantias ao 

direito de propriedade têm como uma de suas condições a existência de proprietários, e a 

manutenção da ordem social. 

Flávia Santinoni Vera (2012, p.205) lembra que “os povos em países em 

desenvolvimento que não tem assegurado um sistema formal de direito de propriedade, tendo 

somente a posse informal da terra e dos bens, não poderão dispor do bem de uma forma que 

beneficie os indivíduos e a sociedade”. Ainda segundo referida autora ao citar Hernando de 

Soto aduz que “dar o título da propriedade a assentamentos com posse informal é gerar uma 

riqueza imediata do PIB, uma vez que permite a circulação do bem, ou seja, a sua alocação 

para quem o valoriza mais”. 

Assim, percebe-se que a ampliação da regularização do direito de propriedade e 

consequentemente ampliação da garantia do seu exercício repercutem diretamente no 

crescimento econômico, essencial para se avançar em direção ao bem estar social e a justiça 

distributiva. 

A preocupação com a necessária busca do equilíbrio entre a intervenção estatal 

sobre a propriedade privada, a sua garantia como direito fundamental é externada por Ingo 

Wolfgang Sarlet (2007, p. 10), que afirma que 

em decorrência dessa flexibilização e ampliação da noção de propriedade e do 

âmbito de proteção da respectiva garantia fundamental, corre-se o risco de uma 

crescente relativização desta proteção, visto que em virtude das exigências da função 

social da propriedade, boa parte daquilo que foi concedido poderá acabar sendo 

retirado. 

 

Analisando a propriedade com a visão do direito econômico percebe-se que para a 

intervenção do Estado sobre a propriedade, serão sempre analisados os custos e benefícios. 

Neste sentido destaca Flávia Santinoni Vera (2012, p. 209) que “quando o Estado resolve 

interferir em propriedades privadas mediante alocações predeterminadas do uso/gozo ou na 
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própria alocação de recursos pressupõe-se que os benefícios serão maiores do que os custos 

públicos e privados”. 

Assim, tomemos como exemplo uma hipótese de intervenção do Estado sobre 

determinada propriedade privada através de decreto expropriatório sob o fundamento do 

interesse social para fins de reforma agrária. Nesta hipótese teremos uma transferência de 

propriedade de forma involuntária e o ônus do pagamento da indenização pertinente recairá 

sobre a sociedade, sobre o contribuinte, já que adimplida pelo Estado. Se devem pesar os 

custos e benefícios. Será que os benefícios sociais são superiores aos custos ao Estado com a 

reforma agrária? 

No meio desta discussão uma conclusão é certa, “a intervenção do Estado na 

propriedade sempre acarretará distorções de mercado” conforme destaca Flávia Santinoni 

Vera (2012, p.211) e conclui que  

qualquer área do direito privado, incluindo a de propriedade e contratos, não é 

reconhecida como uma ferramenta eficiente para políticas redistributivas por 

frequentemente acarretar quatro grupos de falhas indesejáveis: riscos de alvos 

imprecisos (atingir pessoas ou instituições erradas); efeitos imprevisíveis (o 

resultado não corresponde ao objetivo inicial); altos custos de transação; e distorções 

nos incentivos. 

 

Não restam duvidas de que o direito de propriedade contribuiu para o crescimento 

econômico e consequentemente para a melhoria de vida da sociedade. Isto porque, “a garantia 

da propriedade é um paradigma valioso para s reduzirem pobreza e desigualdades e 

melhorarem as taxas de desemprego como crescimento econômico e geração de tecnologias”, 

assim disserta Flávia Santinoni Vera (2012, p. 211). 

A propriedade esta sempre atrelada ao conceito de crescimento e de 

desenvolvimento. São estes termos correlatos? Segundo Fábio Nusdeo (2002) ambos se 

caracterizam por entranhar um crescimento da disponibilidade de bens e serviços, mas sem 

que essa maior disponibilidade implique uma mudança estrutural e qualitativa da economia 
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em questão. O crescimento seria um ciclo, sem estabilidade, enquanto o desenvolvimento 

seria o processo. 
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4 A SERVIDÃO ADMINISTRATIVA NO DIREITO BRASILEIRO 

4.1 INTRODUÇÃO 

Todas as formas de intervenção estatal na propriedade privada têm por 

fundamento o atendimento à função social, como desdobramento direto do princípio da 

supremacia do interesse público (serviço público) sobre o privado (amplo exercício do direito 

de propriedade), ou seja, estão fundamentadas predominantemente nos artigos 5º. XXIII e 

170, III da Constituição Federal. 

O sacrifício da propriedade cede espaço ao interesse público que por sua vez 

inspira a intervenção do Estado tentando concilia-los com os interesses individuais, em uma 

tentativa de erradicar as deformidades existentes na sociedade. 

Conforme exposto em item anterior, haverá intervenção na propriedade privada 

sempre que um ato público compulsoriamente retira ou restringe direitos privados ou sujeita o 

uso de bens particulares a um determinado interesse público. 

Quando o bem-estar social não for atingido, caberá ao Estado intervir. Para tanto, 

a Constituição Federal e legislações pátrias preveem meios específicos de intervenção, de 

promoção desta regulação estatal, cada qual afetando a propriedade de modo diverso. 

No atual Estado Regulador as diferentes formas de intervenção do Estado e 

atuação sobre o domínio econômico são fruto das diversas exigências e necessidades da 

sociedade. 

De forma restritiva o Estado poderá imputar limitações administrativas, realizar 

ocupações temporárias, firmar requisições administrativas, realizar tombamentos, ou imputar 

servidões administrativas ou públicas. Pode ainda intervir por intermédio das desapropriações, 

que seja fundada no interesse social, na necessidade ou na utilidade publica, tem caráter 

restritivo. 
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Assim, a servidão administrativa, também chamada de servidão pública, ou 

servidão de direito público é uma das formas de intervenção do Estado na propriedade imóvel 

com fulcro no princípio da supremacia do interesse publico. 

 

4.2 CONCEITO E ORIGEM 

 É de direito real de gozo estabelecido pela Administração Pública sobre um bem 

alheio específico e determinado por razões de interesse público, de forma que os poderes do 

proprietário sobre o bem ficam parcialmente limitados. Há que se falar em verdadeiro 

sacrifício do direto de propriedade, um dever de suportar por parte do particular, de forma a 

serem realizadas obras e serviços públicos. 

A palavra “servidão” vem da palavra servitus que significa escravidão. 

Inicialmente a servidão incidia sobre direito imóvel e sobre direito pessoal, quando tinha 

efeito similar ao atual usufruto, uso e a habitação. Em ambas as hipóteses a servidão é direito 

real sobre coisa alheia (res in re aliena). 

Sua origem está na chamada servidão predial originária do direito romano, que 

admitia a possibilidade de se limitar o exercício dos tributos dominiais pelo proprietário, 

diferenciando-se por servidões prediais urbanas e servidões prediais rústicas.  

Conforme exposto do capitulo 3, no direito Romano não havia uma definição para 

propriedade, que era confundida com a própria coisa corpórea. A definição de propriedade só 

ocorreu na Idade Média e nasceu com o caráter absoluto. 

Ressalte-se que a expressão “absoluta” da propriedade no direito romano deve ser 

interpretada de forma estrita, já que apesar de poucas hipóteses, existia no direito romano 

restrições ao direito de propriedade, como o direito de servidão entre prédios. 

 No Brasil, a servidão surgiu estabelecida entre prédios, definição ainda presente 

no direito civil pátrio, ao prever em seus artigos 1378 a 1389 a servidão como um direito real 
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sobre coisa alheia. Assim é conceituada a servidão de direito privado, artigo 1378 do Código 

Civil: “A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, 

que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou 

por testamento, e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis”. 

Apesar de ser a servidão predial um instituto que remonta aos primórdios da 

historia do direito romano, guarda em seu cerne atualidade, pois pretende atender à função 

social da propriedade, objeto estudo do capítulo anterior. 

Apresenta-se como uma das formas mais comuns de intervenção e vem sendo 

largamente utilizada em diversos setores da economia como no setor de telecomunicações, 

energia elétrica e de exploração de petróleo. 

Não obstante sua origem privatista, a servidão administrativa distingue-se por 

possuir características próprias. Na definição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (1978, p.160-

161) é “direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade 

alheia, com base em Lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de coisa 

afetada a fins de utilidade pública”. 

Com fulcro no disposto nos incisos XXIII, e XXIV, do artigo 5º da Constituição 

Federal a servidão administrativa pode ser conceituada como intervenção ordinatória e 

concreta do Estado na propriedade privada, parcialmente expropriatória, impositiva de ônus 

real de uso público, onerosa, permanente, não executória e de execução delegável. 

Hely Lopes Meirelles (2010, p.674) aduz que a servidão administrativa ou pública 

é “ônus real de uso imposto pela Administração à propriedade particular para assegurar a 

realização e conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, mediante 

indenização dos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário”.  
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Celso Antônio Bandeira de Mello (ano 2012 p. 923) define a servidão 

administrativa como  

direito real que assujeita um bem a suportar uma utilidade pública, por força da qual 

ficam afetados parcialmente os poderes do proprietário quanto ao seu uso ou gozo. 

É, pois, o gravame que onera um dado imóvel subjugando-o ao dever de suportar 

uma conveniência pública, de tal sorte que a utilidade residente no bem pode ser 

fruída singularmente pela coletividade ou pela Administração. 

 

Para José dos Santos Carvalho Filho (2005, p. 615) servidão administrativa “é o 

direito real público que autoriza o Poder Público a usar a propriedade imóvel para permitir a 

execução de obras e serviços de interesse coletivo”.  

Completando o conceito de servidão administrativa, Diogo Figueiredo (2003) 

inclui as características da onerosidade, permanência e o fato de ser uma intervenção não 

executória e delegável.  

A servidão administrativa difere da servidão privada ou civil. Inicialmente, na 

servidão administrativa não existe uma relação de sujeição de um prédio dominante sobre 

outro dominado, mas sim, do interesse público sobre um prédio dominado. Outra distinção 

esta na ausência de anuência do proprietário do prédio serviente nas servidões administrativas, 

enquanto na servidão privada a vontade é elemento indispensável. Assim, não existe coisa 

dominante, a restrição ao direito de propriedade é imposta em benefício de interesse público 

abstratamente considerado, não corporificado na função de uma coisa. Em ambas as espécies 

de servidão constitui um jus in re aliena (direito de propriedade sobre coisa alheia), e tanto 

uma quanto outra, afeta a plena in re potestas (o direito de propriedade como um direito 

pleno). 

De fato, para Ruy Cirne Lima (1968, p.26), a coisa dominante na servidão 

administrativa é “o serviço público, ou seja, a organização de pessoas e bens constituída para 

executá-la”, sendo que “a noção de serviço público não implica necessariamente a da 
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propriedade de um imóvel, no qual a organização assente o seu funcionamento, e em favor do 

qual a servidão administrativa se constitua”.  

A servidão administrativa tem uma função instrumental, no sentido de permitir a 

concretização de diversos deveres que a Constituição Federal, por possibilitar que a 

Administração Pública atinja o interesse público, especialmente os relativos aos objetivos 

fundamentais da República descritos no artigo 3º da Constituição Federal, quais 

sejam,garantir o desenvolvimento nacional e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 

É instituto jurídico derivado do poder de império da Administração Pública com 

fundamento no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, e assim, 

independe da anuência prévia do particular-proprietário e da necessária intervenção do poder 

judiciário. Para Diogenes Gasparini (2004, p. 649) trata-se de restrição a propriedade que 

pode ser conceituada como ônus real de uso imposto pelo Estado à propriedade 

particular ou pública, mediante a indenização dos efetivos prejuízos causados para 

assegurar o oferecimento de utilidades e comodidades públicas aos administrados. 

 

Nas hipóteses de imputação de servidão administrativa, os direitos individuais 

ficam em posição de sujeição perante o poder de polícia. 

Neste caso, o bem ficará afetado ao uso público na forma que a Lei estabelecer, o 

que segundo Celso Ribeiro Bastos (2002) esta atrelado ao princípio da perpetuidade, uma vez 

que uma das formas de sua extinção é a cessação da necessidade do Poder Público.  Poderá 

ainda ser extinto pelo perecimento do objeto, que por ser bem imóvel é forma de extinção de 

difícil caraterização. Segundo dispõe o artigo 1275 do Código Civil, “Além das causas 

consideradas neste Código, perde-se a propriedade (...) IV - por perecimento da coisa”. 

A servidão é forma interventiva permanente e é extinta apenas em ocasiões 

pontuais e excepcionais como o desaparecimento do objeto, ou se o bem serviente for 

incorporado ao patrimônio da pessoa em favor da qual foi instituído. 
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Segundo Sergio de Andrea Ferreira (1980) a servidão é uma espécie de restrição, 

e como tal está submetida ao “princípio da consolidação”, segundo o qual, extinta a restrição, 

os poderes e faculdades que a integravam voltam ao titular do direito até então restringido. 

Assim, poder-se-á resumir a servidão administrativa como direito de natureza real, 

incidente exclusivamente sobre bem imóvel alheio com caráter de perpetuidade, e 

condicionado ao pagamento de indenização previa sempre que gerado prejuízo ao titular do 

direito de propriedade. 

As servidões devem ser constituídas de modo a onerar o mínimo possível o prédio 

serviente e são inegociáveis, inalienáveis e imprescritíveis. 

 

4.3 A SERVIDÃO ADMINISTRATIVA E OUTRAS MODALIDADES DE 

INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE 

Importante destacar que não há de confundir a servidão administrativa com 

outras formas de intervenção do Estado sobre a propriedade privada.  

 

4.3.1 Requisição 

Segundo Jose dos Santos Carvalho Filho (2005, p. 621) a requisição é 

“modalidade de intervenção estatal através da qual o Estado utiliza bens móveis, imóveis e 

serviços particulares em situação de perigo publico iminente.” 

A requisição gera a utilização coativa de bens ou serviços tendo como pressuposto 

o perigo público iminente, dai sua natureza transitória, e o pagamento pelos danos causados 

ser feito a posteriori, frente seu caráter de urgência. 

O artigo 5º inciso XXV da Constituição Federal define a requisição ao aduzir que 

“no caso de iminente perigo público a autoridade competente poderá usar de propriedade 

particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano”. 
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Ressalta Hely Lopes Meirelles (2010) que nas hipóteses de requisição de serviços 

há uma ampla autorização. No caso da requisição de bens, a atividade esta condicionada a 

prova de perigo público iminente. 

A requisição poderá ser civil, administrativa ou militar, ambas cabíveis em 

tempos de paz e de guerra. 

Na requisição administrativa tem-se por fim evitar danos, à vida, à saúde e aos 

bens da coletividade, enquanto a requisição militar objetiva o resguardo da segurança interna 

e a manutenção da Soberania Nacional.  

No campo infraconstitucional, no que tange à requisição podemos apresentar uma 

enumeração de disposições legais que preveem a incidência da requisição em casos concretos. 

A Lei Delegada n. 4 de 1962 autoriza a requisição, em tempo de paz, de serviços, 

como instrumento de intervenção no domínio econômico, e a Lei Delegada n. 2 de 1966 

autoriza a requisição de bens ou serviços essenciais para o abastecimento da população. 

Nestas hipóteses a competência para realizar a requisição é exclusiva da União. 

Quando em tempo de guerra, as requisições são reguladas pelo Decreto Lei n. 

4812 de 1942 que indica os bens requisitáveis e disciplina o poder de requisitar, poder, este 

que é próprio dos Ministros e Comandos Militares e do Ministério da Justiça. 

A Lei Federal n. 6439 de 1977 autoriza requisições em caso de calamidade 

pública, perigo publico iminente ou ameaça de paralisação de atividades de interesse da 

população, a cargo de entidades da Previdência e Assistência Social.  

Das requisições militares trataram a Lei n. 4263 de 1921, o Decreto-Lei n. 4812 

de 1942 e o Decreto Lei n. 5999 de 1943. 

Ademais, a Constituição Federal em seu artigo 22, III aduz que a União é 

competente para legislar sobre requisição civil e militar, em caso de iminente perigo e em 

tempo de guerra. 
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Assim, a requisição é forma de limitação à propriedade e de intervenção do 

Estado sobre o domínio econômico. Apresenta, no entanto, distinções claras com relação à 

servidão administrativa, quais sejam: incidência sobre bem móvel, imóvel e serviços, 

enquanto a servidão incide apenas sobre bem imóvel; a indenização é a posteriori na 

requisição, enquanto a servidão é prévia nas hipóteses de dano; tem por fundamento o perigo 

iminente, enquanto a servidão é a necessidade, utilidade pública ou interesse social; ao objeto 

de incidência da requisição é dada nova destinação, muda-se a sua serventia prática, sua 

destinação natural, enquanto na servidão administrativa há uma mera limitação no uso 

normal. 

 

4.3.2 Ocupação temporária 

Trata-se de intervenção na propriedade privada tendo por objeto bem imóvel, no 

qual o poder público usa-os temporariamente, como forma de apoio a execução de obras e 

serviços públicos. 

Possui como fundamento legal o princípio da função social da propriedade e da 

supremacia do interesse público sobre o privado.  Tem origem no processo expropriatório, 

quando há a necessidade de um local para depósito de equipamentos e materiais destinados à 

realização para obras públicas nas vizinhanças da propriedade particular, hipótese na qual 

haverá indenização. 

 Na ocupação desvinculada da desapropriação, segue-se o mesmo raciocínio da 

servidão administrativa, ou seja, só haverá indenização se houver prova de dano. Exemplo de 

ocupação temporária sem que seja causado dano pela utilização do imóvel podemos citar a 

ocupação de imóveis para fins de serviços eleitorais. 

O Decreto Lei n. 3365 de 1941 prevê a ocupação temporária e coativa de terrenos 

não edificados mediante remuneração. O Decreto Lei n. 1864 de 1981 prevê a ocupação de 
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imóveis necessários à pesquisa e lavra do petróleo, e o Decreto Lei n. 1865 de 1981 prevê a 

hipótese de ocupação de minérios nucleares. Por fim a Lei Federal n. 8666 de 1993, cuida da 

rescisão do contrato de obra pública, que admitiu e regulou a ocupação temporária do local, 

instalações, equipamentos, material e pessoal do construtor inadimplente. 

Em comum com a servidão administrativa tem a característica de só incidir sobre 

bem imóvel e a indenização ser paga de acordo com o dano. A grande distinção esta na 

transitoriedade, sendo limitada ao tempo necessário para a execução de obras e serviços 

públicos. 

 

4.3.3 Limitação administrativa 

São intervenções de caráter geral, gratuitas e unilaterais através das quais o poder 

público impõe a proprietários indeterminados obrigações positivas, negativas ou permissivas, 

para o fim de condicionar as propriedades ao atendimento da função social. 

O objeto das limitações não são apenas bens imóveis, mas também quaisquer 

outros bens e atividades particulares que tenham implicações com o bem estar social, 

notadamente com a ordem pública, com os bons costumes, com a segurança e a saúde, com o 

sossego e a limpeza pública. 

As limitações protegem genericamente a coletividade e tem origem em direitos e 

obrigações de natureza pessoal com caráter de abstração, e em face da amplitude não são 

indenizáveis.  

São tipificadas pela ocorrência de meras restrições, fundadas no poder de polícia e 

são justificadas pelo princípio do interesse publico sobre o privado e pelo conceito de função 

social da propriedade.  São exemplos de limitação administrativa a limpeza de terrenos e 

construções compulsórias, direito de preempção do município previsto no estatuto da cidade, 
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recuo dos edifícios, a obrigação de suportar a passagem de fios de energia elétrica sobre 

determinadas propriedades privadas etc. 

Constitui matéria privativa de Lei as limitações que versarem as denominadas, 

“reservas da Lei” isto é, assuntos que só por Lei possam ser regidos; poderão ser impostas por 

regulamento (Decreto) quando consistirem em especificação de matéria já constante, 

genericamente, de Lei. Hely Lopes Meirelles (2010) destaca que em casos de perigo iminente, 

pode, ainda, a Administração estabelecer limitações ao uso da propriedade através de 

provimentos de urgência, objetivando um campo mais restrito que o do regulamento. 

Haverá obrigação de indenizar, apenas se houver por parte do Estado abuso no 

exercício do seu direito, com fulcro no paragrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. 

Atualmente a maioria das limitações administrativas encontram fundamento nas 

disposições do Código Civil, do Estatuto da Cidade e da Constituição Federal. 

Desta feita, percebe-se haverem diversas diferenças entre as limitações e as 

servidões administrativas, diferenças estas bem expostas por Sergio de Andrea Ferreira (1980, 

p.12), segundo este autor, as limitações diminuem o conteúdo do direito, e, sendo produto da 

sua institucionalização, resulta de ato materialmente legislativo, com as características 

próprias dos diplomas normativos. Por sua vez, as servidões são restrições que só reduzem o 

exercício do direito, “sendo objeto de atos concretos, atos de aplicação, de execução de 

direito; já nasce individualizada, ou individualizável, pois que o ato concreto pode ser especial 

ou geral”. Assim, as limitações tem repercussão geral enquanto as servidões incidem sobre 

bem individualizado. 

Questiona-se qual a distinção existente entre a servidão administrativa prevista em 

lei as limitações administrativas. 
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4.3.4 Tombamento 

É comum forma interventiva na propriedade pela qual o Poder Público procura 

proteger o patrimônio histórico, paisagístico, turístico, cultura ou cientifico incidindo sobre 

bens móveis e imóveis. 

A Constituição Federal em seu artigo 216 parágrafo 1º prevê o tombamento e o 

mesmo é regulado pelo Decreto Lei n. 25 de 1937. 

Não tem o tombamento natureza de limitação administrativa nem de servidão. 

Difere da limitação administrativa pelo seu caráter especifico, enquanto a limitação tem 

caráter geral. Em verdade é apenas uma intervenção restritiva do Estado na propriedade 

privada. 

A competência para sua criação é do executivo firmado pelo ato administrativo. 

Realiza-se através de um procedimento administrativo vinculado, com o consequente registro 

em livro próprio. O proprietário é notificado, realiza sua defesa na forma da Lei. Há assim um 

devido processo legal para sua formalização. O judiciário nestas hipóteses poderá analisar não 

apenas a legalidade dos motivos quanto a regularidade do procedimento administrativo. 

Se o tombamento apenas consolidou limitação administrativa já imposta pela Lei, 

não gera indenização. Só haverá que falar em indenização se a conservação do bem acarretam 

despesas extraordinárias para o proprietário, ou resultam na interdição do uso do bem, ou 

prejudicam sua normal utilização, suprimindo ou depreciando seu valor econômico. 

É intervenção de tão relevante interesse social, que o Ministério Público através 

de ação civil pública ou o cidadão através da ação popular, poderão levar ao judiciário que 

determine que o executivo o faça. 
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4.3.5 Desapropriação 

A desapropriação é um procedimento de intervenção do Estado na propriedade 

privada pelo qual o Estado transfere para si a propriedade de terceiro, por razões de utilidade, 

necessidade pública ou de interesse social, mediante pagamento de indenização. 

A propriedade no sentido patrimonial está constitucionalmente limitada pelo 

direito formativo do poder público de desapropriar, que significa de forma estrita, extinção de 

direitos. 

Referida intervenção é feita por intermédio de procedimento administrativo e 

possui como fonte normativa a Constituição Federal, a Lei n. 4132 de 1962, a Lei n. 10257 de 

2001 e o Decreto Lei n. 3365 de 1941. 

Poderá incidir sobre bens móveis e imóveis, corpóreos e incorpóreos. Inclusive 

bens públicos e de entidades da administração indireta. 

A competência legislativa para dissertar sobre desapropriação é da União, tendo 

os entes da federação de forma concorrente, observada a hierarquia quando o objeto for bem 

público. 

Possuem ainda competência as entidades da administração indireta e os 

concessionários e permissionários de serviços públicos, cuja atividade resulta de delegação 

negocial. Para tanto devem estes estarem expressamente autorizados por Lei ou por contrato. 

Na desapropriação há a perda da propriedade do administrado, do particular, ao 

passo que a instituição de servidão conserva a propriedade, impondo-lhe, por outro lado, o 

ônus de suportar a limitação de uso e gozo, havendo o direito a indenização pelo prejuízo 

comprovado, causado pelo uso público do bem tendo como origem a limitação do domínio 

privado. 

A desapropriação e a servidão administrativa possuem os mesmos fundamentos 

legais e constitucionais, incidem sobre o direito de propriedade de bem imóvel e dependem de 
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deposito prévio da indenização para que o juiz defira a imissão provisória na posse. Ambos 

podem incidir diretamente sobre bem público, observada a titularidade do bem conforme será 

exposto. Ambas as formas interventivas são dotadas de duas fases, uma declaratória e uma 

executória que compõe uma fase administrativa e uma judicial. Da fase declaratória até a fase 

executória, tem o legitimo ativo cinco anos sob pena de caducidade do ato administrativo. 

Destaque-se que nas servidões que há limitação total do uso da propriedade por 

parte do proprietário do prévio serviente, poderá ser pedido judicialmente a declaração da 

desapropriação indireta, que se apresenta como verdadeiro esbulho possessório praticado pelo 

Estado. 

 

4.4 FORMAS DE INSTITUIÇÃO E BASE LEGAL 

A servidão administrativa, como uma das formas de intervenção do Estado na 

propriedade particular, deverá ser iniciada por ato declaratório de necessidade, utilidade ou 

interesse social (por Lei, Decreto ou qualquer outro ato administrativo), que declarará qual o 

imóvel serviente e estabelecerá o objetivo da imposição, bem como a indenização (em caso de 

dano) que será devida ao proprietário do prédio sacrificado-serviente. 

O processo de instituição das servidões administrativas poderá iniciar-se com o 

acordo formal firmado pela Administração Pública e o proprietário do imóvel afetado. Nesta 

hipotese o contrato será registrado e atenderá as especificações do Decreto. Assim, quando 

firmada administrativamente, será fixado o preço, efetivado o contrato para que seja efetivada 

a transferência do bem privado, com a consequente lavratura da escritura pública e transcrição 

no registro imobiliário competente. 

Caso não seja firmado acordo entre as partes a imputação da servidão 

administrativa ocorrerá através de sentença judicial. Neste caso segue-se o rito instituído pelo 

Decreto-Lei n. 3365 de 1941 que dispõe sobre as desapropriações por utilidade pública, visto 
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que, no Brasil não existe uma legislação específica sobre a servidão administrativa, aplicando-

se ainda os demais instrumentos legais expressos no item anterior. 

O Decreto Lei n. 3365 de 1941 dispõe em seu artigo 40 que “o expropriante 

poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta Lei”. Assim, será publicado 

um ato declaratório da servidão e será feito o depósito prévio do quantum indenizatório, se for 

o caso de imissão provisória e for comprovado prejuízo. 

Quando instituída por Lei, atingem toda uma categoria de bens não 

individualizados, como exemplo, temos as servidões administrativas marginais aos rios 

públicos, as ao redor dos aeroportos, e as vizinhas aos bens tombados, como as quais 

dissertaremos em item posterior. 

 Nestas hipóteses quando necessário ato administrativo para informar a zona de 

incidência da servidão, este tem natureza meramente declaratória. Por oportuno entendemos 

que a servidão administrativa só “nasce” com o ato administrativo posterior que individualiza 

o imóvel e não no momento da publicação da norma que prevê a necessidade, utilidade ou 

interesse social. 

Isto porque, como ônus real a servidão só se efetiva com a inscrição no cartório de 

registro de imóveis competente, para conhecimento e eficácia erga omnes, dada a sua 

natureza real, conforme disposto na Lei de Registros Públicos.  

Resta claro que referida inscrição não se justifica quando a servidão for imposta 

por determinação legal. A Lei nesta hipótese dá a publicidade ao ato, a menos que além da 

norma legal exista a necessidade de ato administrativo de utilidade pública para sua 

instituição. 

Com a constituição da servidão retiram-se alguns dos poderes inerentes ao direito 

de propriedade, conferindo-os aos entes da administração direta ou indireta ou ainda aos 
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concessionários e permissionários de serviço público, deixando a propriedade privada de ser 

plena para ser restrita ou limitada com fito de ampliar sua função social. 

A servidão é apresentada pelo Estatuto da Cidade como um dos instrumentos de 

política urbana. Dispõe no parágrafo único do artigo 1º que seu objetivo é regular “uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem 

como do equilíbrio ambiental” e aduz em seu artigo 4º que a servidão administrativa é um dos 

instrumentos para atingir determinado objetivo. 

A servidão será gratuita ou onerosa de acordo com o fato de haver redução da 

utilidade econômica do bem privado. Segundo Diogo Figueiredo (2008), o uso da servidão 

administrativa não significa uso comum do público, mas utilização de interesse público, pelo 

Estado ou por seus delegados. 

A servidão administrativa, uma vez constituída por ato administrativo, admite 

delegação de sua execução, podendo quem delega os serviços públicos promover, como 

substituto processual, o competente processo judiciário.  

Diogo Figueiredo (2008) argumenta que nas hipóteses de servidão administrativa, 

também há que se falar em tredestinação, nas hipóteses de não aplicação do bem a finalidade 

objeto da servidão, ou qualquer outra de interesse público. Havendo a servidão administrativa, 

por qualquer dos seus meios de imputação e não sendo atendida a necessidade, utilidade ou o 

interesse social, terá o particular direito a retrocessão. 

Quando a necessidade de utilização da área for urgente, faz-se necessária ação 

expropriatória, através da qual se solicita imissão provisória. Para a concessão da liminar o 

Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de ser imperioso o deposito prévio de 

valor razoável para indenizar os proprietários do imóvel serviente pelas restrições que serão 

geradas pela servidão administrativa. 
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As servidões administrativas e desapropriações imputadas aos particulares de 

diversos municípios do Estado do Ceará pela Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras para a 

construção do Gasoduto Serra do Mel – Pecém (Gasfor II) geraram grande celeuma judicial 

visto que os proprietários do imóveis servientes questionaram os valores de indenização pela 

limitação ao uso da propriedade e pela destruição das plantações (lavouras e cajueiros) e pelos 

lucros cessantes. Algumas liminares foram indeferidas com fulcro no baixo valor 

indenizatório. 

Além do Estatuto da Cidade, diversas outras Leis preveem expressamente a 

criação de servidões administrativas e desapropriações. O Decreto Lei n. 3236 de 1941 prevê 

expressamente a possibilidade de criação de servidão por Lei ao pesquisador, nas hipóteses de 

exploração do petróleo.  

Decreto Lei n. 3236/41. Art.23. O pesquisador legalmente constituído e o 

permissionário de lavra terão direito a todas as servidões estabelecidas por Lei em 

favor da indústria mineira, inclusive o direito de desapropriação do terreno 

superficial de que necessitem para o estabelecimento e desenvolvimento dos 

trabalhos de exploração, respeitadas, em cada caso, as determinações legais. 

§ 1º Quando forem de natureza urgente os trabalhos a executar, a servidão será 

instituída mediante depósito judicial prévio, arbitrados por peritos, na forma da Lei. 

§ 2º As indenizações devem ser calculadas tão somente em relação aos danos e 

prejuízos verificados e não sobre o valor que as servidões possam representar para o 

permissionário. 

 

O Decreto Lei n. 25 de 1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico e 

artístico nacional, prevê a possibilidade de desapropriação do bem caso sejam necessárias 

realização de obras de conservação e reparação.  

O Decreto Lei n. 227 de 1967, aduz em seu artigo 6º que se considera parte 

integrante das minas as “servidões indispensáveis ao exercício da lavra”. Em seu artigo 59 

apregoa que “ficam sujeitas a servidões de solo e subsolo, para os fins de pesquisa ou lavra, 

não só a propriedade onde se localiza a jazida, como as limítrofes”. Percebe-se que, segundo o 

Código de Minas, a servidão de mina seria competência exclusiva da União, visto que teria 

por fito viabilizar as atividades indispensáveis à lavra. A mina como parte distinta do solo, 
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juntamente com as jazidas, lavras e demais recursos minerais como propriedade União, tendo 

apenas o proprietário do solo participação garantida nos resultados da lavra. 

A constituição da servidão para pesquisa ou lavra de recursos minerais é resultado 

da permissão pela autoridade federal – concessão pelo Ministério de Minas e Energia, através 

do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Aqui a servidão administrativa se 

aproxima da servidão privada, por existir uma relação direta de dependência entre dois 

prédios, onde o dominante é a área de pesquisa ou lavra e o prédio serviente é a propriedade 

limítrofe onde se encontra a jazida. 

 

4.5 LEGITIMIDADE ATIVA E OBJETO DE INCIDÊNCIA 

A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, tendo todos estes, legitimidade para criar servidão 

administrativa, para chegarmos a esta conclusão faremos uma análise da distribuição das 

competências entre os entes federados na Constituição Federal que leva em consideração 

critérios horizontais e verticais, além da divisão entre competência legislativa e 

administrativa. 

Segundo José Afonso da Silva (2011, p.98) a federação consiste na “união de 

coletividades regionais autônomas que a doutrina chama de Estados federados, Estados 

membros ou simplesmente Estado”. No caso do sistema brasileiro a federação também é 

composta pelos Territórios, Distrito Federal e Municípios. Há uma distribuição do poder 

político entre entes federados que não são dotados de soberania, mas sim de autonomia, não 

havendo, no entanto, hierarquia entre eles. Neste sentido o artigo 2º da Constituição Federal 

que assim dispõe: “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, 

o Executivo e o Judiciário”. 
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Os Estados Federados são dotados de governo próprio dentro do  círculo de 

competências estabelecidas na Constituição Federal. Importante ressaltar que para entender as 

competências deve-se compreender que o limite esta na repartição de poderes depende da 

natureza e do tipo de federação. Em verdade o estudo das competências cria uma série de 

dúvidas no interprete que deverá fazer uso das técnicas de hermenêutica para soluciona-los.  

Com o intuito de desvendar o ente competente no caso concreto para imputar a 

servidão administrativa, vejamos que a Constituição Federal em seu artigo 22 dispõe que a 

competência para legislar sobre desapropriações é da União. Analogicamente, para legislar 

sobre servidão administrativa apenas a União tem legitimidade. 

O princípio da subsidiariedade é utilizado para fixação das demais competências 

legislativas, distribuindo-as entre os demais entes. Segundo o artigo 25, parágrafo 1º da 

Constituição Federal é competência do Estado tudo aquilo que não foi atribuído à União, ou 

aos Municípios, enquanto a dos Municípios abrange as de “interesse local”, conforme artigo 

30, I da Constituição Federal. 

No campo da repartição vertical, existem as competências concorrentes, citada no 

artigo 23 da Constituição Federal, onde a União define as normas gerais, enquanto cabe aos 

Estados e ao Distrito Federal complementa-las, suprindo a lacuna.  

Referido dispositivo serve de fundamento para a repartição das competências 

administrativas. Assim quem tem competência para legislar, tem para exercer a função 

administrativa correspondente. 

Também é da União à competência de verificar e punir a não observância do 

princípio da função social propriedade rural, em consonância com a Lei Federal n. 8629 de 

1993, por intermédio da desapropriação por interesse social, enquanto é de competência do 

Município a observância do cumprimento da função social do imóvel urbano, através da 
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promoção do adequado aproveitamento do solo urbano, e é competência do Estado instituir 

região metropolitana. 

Se consideramos a competência dos entes para instituir servidão de acordo com a 

competência legislativa, verificaríamos o ente com legitimidade de acordo com o interesse 

público envolvido. Assim, havendo incidência, sobre águas, energia hidroelétrica, ou 

mineração, a competência para instituir a servidão seria da União. No mesmo momento, 

Estados, Municípios e Distrito Federal recebem participação nos lucros, além de terem 

competência político-administrativa comum para registrar e fiscalizar as concessões de direito 

de pesquisa e exploração de recursos minerais em seus territórios. 

A expansão da exploração de minas, do uso dos recursos hídricos, por exemplo, 

geram o desenvolvimento regional, fim este da República, com benefícios diretos a 

comunidade local, como aumento de recolhimento de tributos, melhoria da infraestrutura 

local, geração de empregos e implementação de projetos econômicos paralelos que melhoram 

o crescimento econômico da região. 

Frente aos dispositivos constitucionais ora expostos, conclui Luis Roberto Barroso 

(2010, p.28-29) que  

do ponto de vista da distribuição de competências entre entes federativos, a não 

atribuição a qualquer ente da competência para instituir servidões a aloca na esfera 

dos Estados-membros. Nada obstante, é certo que os diferentes entes receberam 

competências relacionadas com a função social da propriedade e com o combate à 

pobreza e às desigualdades que podem justificar a utilização do mecanismo da 

servidão administrativa.  

 

Aplicando-se o princípio da subsidiariedade, toda competência que não tenha sido 

negada pela Constituição Federal por força de delegação a outro ente, será atribuída ao 

Estado, devendo se interpretar em favor do órgão local e não o órgão central. Neste sentido 

Luis Roberto Barros (2010, p.26) ressalta que “tradicionalmente sempre se considerou que os 

Estados têm competência em questões envolvendo direito administrativo e Administração 

Pública local.” 
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Ademais, seja da União, seja do Estado, do Município ou do Distrito Federal a 

competência para imputação de uma servidão administrativa em determinado caso concreto, 

segundo o artigo 6º do Decreto Lei n. 3365 de 1941 a “declaração de utilidade pública far-se-á 

por Decreto do Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito”. Ou seja, texto 

legal aponta que o chefe do Poder Executivo expropriante é quem declarará a utilidade ou 

necessidade pública.  

Partindo-se da interpretação constitucional ora exposta e do Decreto Lei n. 3365 

de 1941, vislumbra-se que todos os entes da federação, União, Estados, Municípios e Distrito 

Federal, poderão criar/instituir servidão administrativa, e delegados e concessionários de 

serviços públicos, e membros da administração indireta, através das agências reguladoras 

quando assim a legislação permitir. Consequentemente todos poderão executá-las pagando a 

indenização pertinente e tomando a posse para a realização das obras, quando necessário. 

Se todos os entes podem criar servidão administrativa, indaga-se que a servidão 

poderá incidir sobre qualquer tipo de bem público, independente de sua titularidade. Assim, 

poderão ser objeto da servidão administrativa, bem privado ou de quaisquer dos entes federal, 

estadual ou municipal, devendo ser observado apenas o princípio da “hierarquia” federativa. 

Vejamos o que dispõe o Decreto Lei n. 3365 de 1941, segundo o qual 

Art. 2
o
 Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser 

desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios. 

§ 1
o
 A desapropriação do espaço aéreo ou do subsolo só se tornará necessária, 

quando de sua utilização resultar prejuizo patrimonial do proprietário do solo. 

§ 2
o
 Os bens do domínio dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios 

poderão ser desapropriados pela União, e os dos Municípios pelos Estados, mas, em 

qualquer caso, ao ato deverá preceder autorização legislativa. 

§ 3º É vedada a desapropriação, pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios de ações, cotas e direitos representativos do capital de instituições e 

empresas cujo funcionamento dependa de autorização do Governo Federal e se 

subordine à sua fiscalização, salvo mediante prévia autorização, por Decreto do 

Presidente da República. (Incluído pelo Decreto-Lei nº 856, de 1969) 

Art. 3
o
 Os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de caráter 

público ou que exerçam funções delegadas de poder público poderão promover 

desapropriações mediante autorização expressa, constante de Lei ou contrato. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0856.htm#art1
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Para Sergio de Andrea Ferreira (1980, p.35) “não há que se falar em hierarquia 

federativa, mas em preponderância do interesse nacional sobre o local, e do estadual sobre o 

municipal”. 

Caso o ato declaratório de servidão administrativa seja emanado da União, a 

servidão poderá incidir sobre um bem público estadual ou municipal. Caso o bem seja da 

União, deve se observar as restrições expressas nos parágrafos do artigo 2º do Decreto-Lei n. 

3365/41 que estabelece proibições de imputação de servidão se o ente expropriante for o 

Estado ou o Município. 

Não é juridicamente impossível à desapropriação e para a servidão, por Estados e 

Municípios, de bens de entidades da Administração indireta federal ou de suas 

concessionárias, ou de bens de entes da espécie, no nível estadual, pelos governos municipais, 

para tanto se faz necessária autorização da União quando esta é o poder concedente. 

Decreto Lei n. 3365/41. Art. 2
o
(...) 

§ 2
o
 Os bens do domínio dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios 

poderão ser desapropriados pela União, e os dos Municípios pelos Estados, mas, em 

qualquer caso, ao ato deverá preceder autorização legislativa. Neste sentido o 

Decreto Lei n. 7062/44 que dispõe sobre os serviços de energia elétrica, em seu 

artigo 2º “Os atos dos Governos estaduais e municipais que se proponham a 

promover a desapropriação desses bens e instalações, na conformidade do Decreto-

Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, ficam sujeitos à aprovação prévia do 

Presidente da República (...)”. 

 

Apesar de não haver exigência legal de autorização expressa, entende-se ser 

necessário a aquiescência do correspondente poder concedente para ser legítima a imputação 

da servidão administrativa sobre bem dos concessionários estaduais e municipais quando o 

expropriante for a União, ou sobre bem de concessionário municipal quando o expropriante 

for o Estado, por exemplo. Defende Sergio de Andrea Ferreira (1980) que entendimento 

contrário levaria a se admitir que uma entidade político-administrativa passasse à revelia da 

titular do serviço, à condição de executora do serviço alheio, podendo chegar a interromper o 

serviço público. 
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Deve-se esclarecer ainda se o concessionário e o permissionário de serviço 

público ou uma sociedade de economia mista possuem legitimidade para instituir servidão 

administrativa sobre bem público ou privado, sob o fundamento de que a servidão venha a 

beneficiar diretamente a coletividade e direta ou indiretamente o ente instituidor, e a quem 

caberia à indenização pela restrição ao uso da propriedade. 

Quanto ao primeiro questionamento deve-se ressaltar que é o concessionário uma 

pessoa jurídica de direito privado que objetiva lucro e o Estado é o concedente, titular do 

serviço público, cujo objetivo é o de proteger o interesse público. Assim para o sucesso desta 

relação deverá haver uma boa prestação do serviço público com uma captação de lucro pelo 

concessionário. No exercício desta atividade poderá o particular fazer uso de bem público 

restringindo sua utilidade. Quando a necessidade de uma indenização entende Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro (2009, p.405) que 

Quando o particular utiliza privativamente um bem público para prestar um serviço 

que vai beneficiar toda a coletividade, não se justifica a remuneração. Se um bem 

público, como a rodovia e respectiva faixa de domínio, serve ao uso coletivo, todos 

se beneficiam igualmente, não havendo justificativa para que incida a remuneração, 

que acaba por sobrecarregar toda a coletividade. (...) É o princípio da repartição dos 

encargos sociais. 

 

Assim, sendo serviente bem público em prol do interesse público, não há que se 

falar em indenização, por ser inerente a própria natureza dos bens de domínio público servir 

as finalidades públicas. O bem público a partir de sua afetação, passa a desempenham sua 

função social. 

Caso exista recusa por parte do titular do bem público, caberá ao concessionário, 

observando os requisitos do Decreto Lei n. 3365 de 1941, instituir a servidão administrativa 

necessária. 

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2009, p.415) a Administração Pública deverá 

fazer uso da licença para na qualidade de ato administrativo unilateral e vinculado, permitir o 

“uso” do bem público pelo concessionário. 
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Destaque-se que, não cabe indenização pelo uso/limitação do bem público, mas 

não restará afastada reparação civil caso o concessionário venha a causar dano a este. 

Por fim, é cabível responder-se ao questionamento de se é possível imputação de 

servidão administrativa sobre bem privado, quando a servidão venha a beneficiar direta ou 

indiretamente pessoa jurídica de direito privado.  

Teríamos na hipótese um particular que, na qualidade de concessionário estaria 

obtendo lucro com o exercício da finalidade pública e assim atendendo aos seus interesses 

privados através da imputação da servidão e toda a coletividade obtendo vantagens com a 

prestação do serviço público.  

Segundo dispõe o artigo 31 da Lei n. 8987/95 “Incumbe à concessionária: (...) VI 

- promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder concedente, 

conforme previsto no edital e no contrato”. 

Neste ponto reside a legitimidade da servidão administrativa, o atingimento do 

interesse público ainda que cumulado com o interesse privado do concessionário. Entende-se 

que cabe ao concessionário do serviço público que obtém lucro com a exploração deste 

serviço indenizar o particular que sofreu com a servidão administrativa. 

 

4.6 DA REPARAÇÃO CIVIL E DO DEVER DE INDENIZAR 

A servidão administrativa é imputada com fito de satisfazer um interesse público, 

tendo o particular uma obrigação de suportar a intervenção estatal sendo indenizado por esta, 

sempre que gerar uma limitação ao exercício de seu direito de propriedade.  

Neste ponto Celso Antonio Bandeira de Mello (2009, p. 901) destaca que existem 

casos em que as servidões não são indenizáveis como nas placas indicativas de ruas que os 

particulares são obrigados a suportar normalmente quando em esquina, frente à ausência de 

sacrifício patrimonial. 
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Maria Sylvia Zanella Di Pietro (1978) destaca que ao falar-se em indenização 

deve-se levar em consideração se a servidão administrativa é constituída por Lei, atingindo 

toda uma categoria de bens não individualizados, ou se trata de servidão administrativa, 

prevista em Lei, mas que dependem de ato administrativo declaratório de utilidade pública 

para sua constituição. Na primeira hipótese, a servidão não dá, em regra, direito à 

indenização, como nas hipóteses de servidão sobre imóveis marginais aos aeroportos, hipótese 

que se confunde em muito com as limitações administrativas em sentido estrito. 

Quando se trata de servidão administrativa, previstas em Lei, mas que dependem 

de ato administrativo declaratório de utilidade pública para sua constituição, é gerado direito a 

indenização por afetarem imóveis individualizados e acarretarem diminuição patrimonial. São 

as hipóteses de servidão de energia elétrica e aqueduto, e a de exploração de minas e jazidas. 

Sempre que há um sacrifício ao direito de uma propriedade individualizada, 

fixado por Lei, e for gerado um prejuízo decorrente do uso público haverá dever da 

Administração Pública de pagar uma justa indenização. 

O artigo 5º do Decreto n. 35851 de 1954, que regulamenta o Código de águas, 

estabelece que são devidas ao proprietário indenizações correspondentes a justa reparação de 

prejuízos causados pelo uso público das áreas e pelas restrições impostas ao proprietário pelo 

gozo de citadas áreas, conforme veremos a seguir. 

Isto porque ao causar dano ao particular, preenche deve o Estado restitui-lo ao 

estado anterior. 

Segundo o doutrinador Rui Stoco (2001, p.89) “a noção da responsabilidade pode 

ser haurida da própria origem da palavra, que vem do latim respondere, responder a alguma 

coisa, ou seja, a necessidade que existe de responsabilizar alguém por seus atos danosos”. 

A responsabilização civil tem como diretriz o ideal de justiça, visando 

restabelecer o equilíbrio que anteriormente existia entre o causador do dano no caso a União, 
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um dos Estados ou Municípios ou seus concessionários e a vítima, que seria o proprietário do 

bem imóvel serviente. 

 A obrigação de indenizar da Administração Pública apresenta-se como um dever 

moral de não prejudicar o particular, tolhendo o exercício pleno do seu direito de propriedade. 

Referida obrigação surge frente à desobediência ao preceito normativo fundamental de 

preservar o uso e gozo da propriedade privada pelo particular. 

É a chamada responsabilidade civil extracontratual ou também denominada 

“aquiliana” que é a responsabilidade oriunda do desrespeito ao direito alheio e às normas que 

regem a conduta, tendo fulcro no artigo 5º da Constituição Federal. 

Na conduta da Administração Pública criadora da servidão administrativa deverá 

ser observada a característica da voluntariedade, sendo irrelevante averiguar se presentes os 

elementos dolo (representação do resultado e consciência da ilicitude) ou a culpa stricto sensu 

(comportamento imprudente, negligente ou com imperícia). 

Isto porque, a conduta da Administração Pública ou de um de seus 

concessionários esta fundada no já citado princípio da supremacia do interesse público sobre o 

privado, sendo irrelevante o animus de causar dano ao particular. O que é relevante é poder 

ofertar a coletividade uma prestação de serviço, ou permitir a preservação de um patrimônio 

público. 

O nexo causal é o elemento de referência entre a conduta do agente expropriador e 

o dano causado.  

O dano, o terceiro e último elemento indispensável para a caracterização da 

obrigação de indenizar por parte da Administração Pública, existirá sempre que for causado 

um prejuízo material causado a um bem particular ou pertencente à outra pessoa jurídica de 

direito público decorrente da limitação, restrição no exercício do seu direito de propriedade. 
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O dano patrimonial gerador da obrigação de indenizar deve ser direto, certo e 

consistente.  

Percebe-se que o dano gerador da indenização a ser alcançada ao particular não é 

pela perda da propriedade, mas tão-somente pela restrição ao seu uso diante de prejuízo 

comprovado. Forçoso verificar que a servidão não gera a perda da propriedade, mas apenas 

ônus no uso da mesma. Diante disso, consoante ressalta Hely Lopes Meirelles (2010, p.677) 

a indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo 

sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que 

indenizar; se a prejudica, o pagamento deverá correspondente ao efetivo prejuízo, 

chegando a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da 

propriedade, se a inutilizou para usa exploração econômica normal. 

 

Para a imputação da servidão administrativa poderá haver a remoção das 

construções localizadas na área serviente, em especial para garantir a segurança em face da 

existência das linhas de transmissão. 

Assim estando presentes os três elementos caracterizadores da responsabilidade 

civil, quais sejam, conduta, nexo causal e dano, deve a vítima fazer prova do título de 

propriedade do imóvel afetado, com a sua individualização.  

Realizadas as comprovações necessárias deve-se partir para a quantificação da 

indenização. 

O cálculo da indenização será feito com base na extensão do prejuízo, ou seja, do 

dano. A Administração Pública ao pagar a indenização ao particular deverá apenas ressarci-lo 

do prejuízo e não representar a obtenção de uma vantagem. Assim, o valor da indenização, 

segundo dispõe o artigo 402 do Código Civil, representa o que o proprietário do prédio 

serviente efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar, ou seja, o dano 

emergente e os lucros cessantes. 

Para o computo dos danos emergentes serão analisados diversos aspectos 

intrínsecos a área objeto da servidão administrativa todos incorporados ao coeficiente de 
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servidão, como riscos, incômodos e restrições que deverão exprimir a perda real do valor da 

fração de um imóvel, devendo ser levado em consideração a desvalorização do remanescente 

da área. Neste caso para fixação do quantum indenizatório, o magistrado deverá ter o auxilio 

de um laudo técnico que terá grande caráter valorativo para fixação do preço justo, 

equivalente a perda real do valor da fração de um imóvel, devido às depreciações impostas a 

esta fração de terra e variar de propriedade para propriedade na forma com que atuam os 

fatores depreciativos específicos. 

A indenização justa, prevista no art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, é 

aquela que corresponde real e efetivamente ao valor do bem que sofre a limitação diante da 

servidão instituída. Sua finalidade é recompor o patrimônio do particular, cabendo ao 

particular a comprovação do prejuízo. Neste sentido José dos Santos Carvalho Filho (2005, 

p.620) 

A regra reside em que servidão administrativa não rende ensejo à indenização se o 

uso pelo Poder Público não provoca prejuízo ao proprietário. Segue-se daí que, se o 

direito real de uso provocar prejuízo ao dominus, deverá este ser indenizado em 

montante equivalente ao mesmo prejuízo. É bom relembrar que o ônus da prova 

cabe ao proprietário. A ele cabe provar o prejuízo; não o fazendo, presume-se que a 

servidão não produz qualquer prejuízo. 

 

Segundo Hely Lopes Meirelles, (2010, p.677) 

A indenização da servidão faz-se em correspondência com o prejuízo causado ao 

imóvel. Não há fundamento algum para o estabelecimento de um percentual fixo 

sobre o valor do bem serviente, como pretendem alguns julgados. A indenização há 

que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal 

destinação.  

 

Poder-se-á acrescer ao valor das perdas e danos decorrentes da servidão 

administrativa juros moratórios, juros compensatórios, correção monetária e honorários 

advocatícios. 

Os juros moratórios serão devidos, caso exista mora no efetivo pagamento da 

indenização fixada na decisão final de mérito.  
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Quanto aos juros compensatórios, estes são devidos nos casos de perda antecipada 

da posse, entendendo ser cabível não só nas hipóteses de desapropriação como também nas 

hipóteses de imputação de servidão administrativa. Neste sentido a Súmula n. 56 do STJ, que 

dispõe que “na desapropriação para instituir servidão administrativa são devidos juros 

compensatórios pela limitação de uso da propriedade”. 

O computo do prazo é iniciado a partir da perda efetiva da posse até o pagamento 

da indenização e segundo entendimento do STF na ADI n. 2332 independente do fato da terra 

ser produtiva ou não, ou de haver diminuição de sua produtividade, por suspensão cautelar 

dos parágrafos 1º e 2º do artigo 15-A do Decreto Lei 3365/45. 

Para a fixação da correta porcentagem dos juros moratórios e dos juros 

compensatórios, vejamos inicialmente o disposto no enunciado n. 20 da I Jornada de Direito 

Civil realizada pelo Conselho da Justiça Federal, segundo o qual “a taxa de juros moratórios a 

que se refere o art. 406 é a do art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, ou seja, um por 

cento ao mês”.  

O artigo 15-B introduzido no Decreto Lei 3365/45 pela medida provisória n. 

2183.56 de 24.08.2011, aduz que nas hipóteses de desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública e interesse social ou nas ações ordinárias de indenização por apossamento 

administrativo ou desapropriação indireta, bem assim às ações que visem à indenização por 

restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à proteção 

ambiental, os juros moratórios “somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a 

partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos 

termos do art. 100 da Constituição”.  

Segundo o artigo 15-A também introduzido no Decreto Lei 3365/45 pela medida 

provisória n. 2183/56 de 24.08.2011, os juros compensatórios terão como limite juros de “seis 
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por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na 

posse”.  

Percebe-se haver uma aparente contradição entre o enunciado do Conselho 

Federal de Justiça proferido na I Jornada de Direito Civil em 2002 e o Decreto Lei 3365 de 

1945. Referido conflito esta sendo questionado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 

n.2332, interposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil perante o 

Supremo Tribunal Federal. 

Em referida ADI o STF, por maioria, deferiu a suspensão cautelar da expressão 

“de até seis por cento ao ano”, por considerar juridicamente relevante a arguição de 

inconstitucionalidade fundada no verbete 618 da Súmula do STF, segundo o qual “na 

desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) 

ao ano”. 

Ademais na ADI n. 2332, em interpretação conforme a Constituição entendeu-se 

que a base de cálculo dos juros compensatórios será a diferença eventualmente apurada entre 

80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença. 

Destaque-se que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não 

poderá haver cumulação de lucros cessantes com juros compensatórios. 

No que se refere à correção monetária, ocorrerá a sua incidência quando 

transcorrido mais de um ano, contado do laudo de avaliação do bem até o efetivo pagamento 

dela. Segundo o artigo 26 § 2º do Decreto Lei 3365 de 1941 “decorrido prazo superior a um 

ano a partir da avaliação, o Juiz ou Tribunal, antes da decisão final, determinará a correção 

monetária do valor apurado, conforme índice que será fixado, trimestralmente, pela Secretaria 

de Planejamento da Presidência da República”.  
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Neste sentido a Súmula n. 561 do STF, segundo a qual “em desapropriação, é 

devida a correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, devendo 

proceder-se à atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez”. 

Há ainda que se falar em condenação em honorários advocatícios nos 

procedimentos de imputação de servidão administrativa, sempre que a Administração Pública 

for condenada a pagar valores superiores ao oferecido. 

José dos Santos Carvalho Filho (2005, p.621), conclui que em se tratando de 

servidão administrativa  

a indenização deve ser acrescida das parcelas relativas a juros moratórios, 

atualização monetária, honorários de advogado, despesas judiciais, tal como ocorre 

nas desapropriações. Embora houvesse alguma dúvida a respeito, hoje já se tem 

firmado o entendimento de que cabem os juros compensatórios, quando o uso 

efetivo do bem pelo Poder Público antecede o pagamento da indenização. 

 

4.7 FUNDAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL 

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 78, conceituou poder de polícia 

como: 

(..) atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, 

interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de 

interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 

disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas 

dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública 

ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (Redação dada 

pelo Ato Complementar nº 31, de 28.12.1966) 

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando 

desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância 

do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem 

abuso ou desvio de poder. 

 

O poder de polícia está dentre os poderes administrativos e segundo Hely Lopes 

Meirelles (2010, p.135) “é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para 

condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício 

da coletividade ou do próprio Estado”.  

Através do poder de polícia a Administração Pública, expressa em atos 

normativos ou concretos, com fundamento em sua supremacia geral e na forma da Lei, a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ACP/acp-31-66.htm#art7segunda
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ACP/acp-31-66.htm#art7segunda
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liberdade e a propriedade dos indivíduos, mediante ação ora fiscalizadora, ora preventiva, ora 

repressiva, impondo coercitivamente aos particulares uma obrigação negativa. 

O exercício da liberdade e do direito de propriedade pelos particulares deverá 

sempre estar entrosado com a utilidade coletiva, de tal modo que não implique uma barreira 

capaz de impossibilitar o bem estar social. 

Para Celso Antonio Bandeira de Mello (2012), o que existem em verdade não 

limitações à propriedade e a liberdade e não ao direito de propriedade e de liberdade. Desta 

forma ao imputar às chamadas limitações administrativas a propriedade o Estado, no exercício 

do poder de polícia estaria na sua área de manifestação legítima, não havendo em 

consequência, imputação de indenização. 

O poder de polícia caracteriza-se assim, como por uma atividade estatal que 

almeja em regra uma abstenção dos particulares, tendo a utilidade publica um fim a ser 

atingido ainda que de forma indireta. 

Celso Antonio Bandeira de Mello (2012) destaca que há, entretanto, uma ordem 

de casos em que se excepciona esta característica do poder de polícia e aduz que a exceção “é 

a que respeita ao condicionamento do uso da propriedade imobiliária a fim de que se 

conforme ao atendimento da função social” e exemplifica citando o artigo 184 parágrafo 4º da 

CF, incisos I e II. 

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro (1978), assim como a desapropriação, a 

servidão administrativa tem por fundamento o poder de polícia da Administração Pública, 

sempre nas hipóteses de servidão derivada de Lei e que independem de Decreto. 

 Nos posicionamos de modo contrário ao entendimento de renomada autora de 

que o poder de polícia é o fundamento das servidões instituídas por lei, hipótese em que 

haveria uma coincidência quase que integral com as limitações administrativas. Entendemos 
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que mesmo com as previsões legais, para a materialização fática das servidões, indispensável 

o decreto expropriatório. 

Também contrariamente ao entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, aduz 

Sergio de Andrea Ferreira (1980, p. 71) que a servidão administrativa como modalidade de 

restrição à propriedade não se trata do exercício do poder de polícia, mas importa no 

“exercício pelo Estado, de um direito real sobre a propriedade particular”. Não faz referido 

autor qualquer diferenciação entre as servidões decorrentes de Lei e as criadas exclusivamente 

através de Decreto expropriatório. 

Nas hipóteses de servidão que dependem de Decreto expropriatório e atingem 

bem particular individualmente considerado, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (1978, p.116) 

entende que o poder de polícia não é suficiente para justificar a imposição da servidão 

administrativa, afirmando que “limitar, disciplinar, regular não inclui impor servidão, que 

implica retirar a exclusividade de direitos que o particular exercia sobre o imóvel de sua 

propriedade”. 

Nas servidões há uma sujeição especial ao interesse público o que não ocorre nas 

limitações administrativas.  

Entende-se que o fundamento genérico da servidão administrativa é o princípio da 

supremacia do interesse público sobre o privado, que neste ponto, estaria expresso através do 

princípio da função social da propriedade já tratado em item anterior. 

De acordo com o modelo constitucional adotado no Brasil, é natural que ao Poder 

Público caiba assegurar por meios variados, as condições de viabilidade do exercício de 

propriedade propriamente dita com vistas ao cumprimento de sua função social atendendo 

tanto o interesse privado através da proteção do interesse público, sempre nos termos da Lei.  

A atuação do Estado através da imputação das servidões administrativas em 

proteção e para assegurar o livre exercício de certas atividades econômicas como 
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telecomunicações e serviços de energia elétrica, trazem benefícios econômicos e sociais para 

toda a coletividade, atendendo assim ao interesse público e os ditames da justiça social. 

Mesmo que a intervenção na propriedade privada por intermédio da servidão 

administrativa traga benefícios patrimoniais às empresas que exploram determinada atividade 

econômica de interesse social, a intervenção apresenta-se como lícita frente ao fundamento 

constitucional. Isto porque, o desenvolvimento de atividade econômica deve persistir por 

trazerem benefícios econômicos e sociais para toda a coletividade, visto que haverá em ato 

contínuo a expansão das atividades, e dos serviços sociais correlatos.  

O interesse público justificador da intervenção da Administração Pública sobre a 

propriedade privada esta expresso na geração do crescimento econômico, com aumento da 

arrecadação tributária, desenvolvimento urbano social e no atendimento aos direitos 

fundamentais.  

As servidões administrativas ao lado do mecanismo da desapropriação são 

instrumentos de proteção e de viabilidade da utilidade pública. Prevê o Decreto Lei 3365 de 

1941, em seu artigo 5º, alínea f, que é considerada de utilidade pública, o interesse no 

aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica, 

bem como a exploração ou a conservação dos serviços públicos, conforme apregoa na alínea 

g. 

Dentre outros fundamentos a desapropriação e a servidão administrativa são 

meios do Poder Público viabilizar o desenvolvimento de atividades econômicas dotadas de 

relevante interesse público, ai incluídas as relacionadas de algum modo as atividades como a 

mineração, a exploração das águas e energia hidráulica, o que torna irrefutável a defesa ora 

exposta de que a servidão administrativa tem por fundamento constitucional o atendimento ao 

interesse público em sentido amplo. 
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A Resolução n. 396 de 2006 do CONAMA – Conselho Nacional do Meio 

Ambiente, órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente, também 

reputa como de utilidade pública, para fim de autorizar a intervenção ou supressão de 

vegetação em APP, em seu artigo 2º inciso I, alínea b “as obras essenciais de infra-estrutura 

destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia”; alínea c “as atividades 

de pesquisa e extração de substâncias minerais, outorgadas pela autoridade competente, 

exceto areia, argila, saibro e cascalho”; alínea f “obras públicas para implantação de 

instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados”; e alínea g 

“implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados 

para projetos privados de aqüicultura, obedecidos os critérios e requisitos previstos nos §§ 1 o 

e 2 o do art. 11, desta Resolução”. 

Percebe-se que o Decreto de declaração de utilidade pública, seja na hipótese da  

desapropriação ou de imputação de servidão administrativa não tem qualquer invalidade, 

quando incidir sobre determinado bem imóvel, localizado em área destinada à implementação 

do desenvolvimento econômico em atividades como mineração, águas, telecomunicações ou 

energia hidroelétrica, mesmo que gere grande rendimento econômico a uma pessoa privada. 

A utilidade pública não resta descaracterizada por invalidade ou irregularidade por 

haver um benefício direto de determinada empresa que pretenda explorar uma atividade 

econômica de forma lucrativa, havendo uma convergência de interesses públicos e privados. 

As obras privadas em prol do coletivo atendem ao crescimento da comunidade local e por 

consequência do próprio Estado e na nação como um todo. 

Destaca Luis Roberto Barroso (2010, p. 22) que alguns decretos expropriatórios 

estaduais ao instituírem a servidão administrativa chegam a enumerar benefícios sócio-

econômicos que justificam o reconhecimento da utilidade pública in casu, tais como:  

o surgimento de toda uma rede de serviços que dará suporte a pequena e médias 

empresas da região; a viabilização de uma alternativa de escoamento da produção 

mineral mais econômica e de menor impacto ambiental em relação ao sistema de 
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transporte ferroviário e rodoviário da região; a criação de empregos diretos e 

indiretos e o aumento do recolhimento de tributos; o estímulo à implementação de 

projetos paralelos, que viabilizem o desenvolvimento econômico regional, dentre 

outros. 

 

Assim, a servidão administrativa tem por fundamento a supremacia do interesse 

público sobre o privado que mediante o reconhecimento da utilidade pública gerará em 

consequência uma serie de benefícios sócio econômicos atingindo finalidades da República 

Federativa do Brasil, que seriam o desenvolvimento econômico e a justiça social. 

 

4.8 ESPÉCIES DE SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS TIPIFICADAS EM LEI 

As diversas formas de servidão administrativa têm por fundamento, a utilidade, a 

necessidade pública ou o interesse social.  

Sempre que o Estado intervém na propriedade de forma legítima, atua observando 

o princípio da legalidade, e esta fundado no princípio geral da supremacia do interesse público 

sobre o privado e no princípio da função social da propriedade. 

O Decreto expropriatório que cria uma determinada servidão administrativa deve 

descrever de forma pormenorizada a propriedade ou as propriedades atingidas para o 

exercício de alguma atividade com fito de instalar, ampliar ou modificar serviço público 

essencial realizado diretamente pela administração direta, pela administração indireta ou por 

permissionários ou concessionários de serviços públicos. 

Conforme já exposto no presente trabalho, existem servidões administrativas 

previstas expressamente em lei, abrangendo imóveis de forma não individualizada. 

Nestas hipóteses entendemos que faz-se necessário o decreto expropriatório 

apenas individualizando o imóvel objeto da servidão, já que o dispositivo legal seria o 

instrumento que fixou e legitimou a intervenção por necessidade, utilidade pública ou 

interesse social. 
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A título exemplificativo vejamos a Lei Federal n.1507 de 1867 através da qual foi 

instituída a servidão pública sobre terrenos marginais aos rios navegáveis, servidão esta 

delimitada no Decreto n. 4105 de 1868, como incidente nos terrenos banhados pelos rios 

navegáveis até a distância de “7 braças craveiras (15,4 metros) para a parte da terra, contadas 

desde o ponto médio das enchentes ordinárias”. Posteriormente o Decreto federal n. 24.643 de 

1934, manteve a servidão administrativa sobre as margens dos rios estabelecendo que 

“pertencem aos Estados os terrenos reservados as margens das correntes e lagos navegáveis, 

si, por algum título, não forem do domínio federal, municipal ou particular”. 

Após diversos questionamentos levados ao Supremo Tribunal Federal como o 

Recurso Extraordinário n. 10.040/46, n. 59737/68 e o n. 63206/68, discutindo acerca da 

titularidade da faixa de terra situada às margens dos rios navegáveis, o Supremo Tribunal 

Federal editou a Súmula n. 479, segundo a qual “as margens dos rios navegáveis são domínio 

público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização”. 

Para construir referida súmula, o Supremo Tribunal Federal partiu do pressuposto 

que na tradição do nosso direito, os terrenos marginais sempre foram do domínio público, de 

modo que a único titulo hábil para a sua transferência para o domínio privado é a concessão 

do poder público. 

Assim, as servidões administrativas impostas sobre referidas áreas não são 

indenizáveis por serem bens públicos, em verdade se for a mesma pessoa jurídica, não há que 

se falar em servidão, visto que é direito real sobre coisa alheia. 

Existe ainda previsão legal para as servidões de aqueduto, através da qual, o 

dominante tem o direito de canalizar águas pelo prédio vizinho que será nominado de 

serviente. O Decreto federal n. 24.643 de 1934, trata expressamente sobre a servidão de 

aqueduto e prevê expressamente as hipóteses em que é admitido dos artigos 117 a 138. Há a 

possibilidade de extensão da servidão não apenas para a construção e instalação do aqueduto, 
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mas também para fazer represas, açudes, ocupar temporariamente terrenos para depósito de 

materiais, transitar pelas margens do aqueduto para seu exclusivo serviço, etc. 

Segundo o artigo 129 e 130 do Código de Águas o titular do prédio serviente além 

de suportar a limitação ao uso da sua propriedade se abstendo de impedir o uso e acesso da 

Administração Pública ou concessionário estará impedido de fazer plantação ou operação de 

cultivo nas margens do aqueduto e só poderá edificar nesse local mediante aviso prévio e 

desde que não haja prejuízo ao aqueduto. 

Apesar da previsão legal para restringir o uso da propriedade de determinado 

imóvel deverá ser publicado Decreto expropriatório e subsequente registro no Cartório de 

Registro de Imóveis da circunscrição do imóvel serviente, conforme entendimento já 

externado. 

Existe ainda previsão no Código de Águas para a servidão de aproveitamento das 

quedas d´água, transporte e distribuição de energia elétrica, nestas hipóteses a autarquia 

reguladora pertinente verificará no caso concreto a legitimidade de referidas intervenções, 

conforme exposto no item seguinte. 

No mesmo sentido, o Código de mineração, Decreto Lei n. 227 de 1967 que 

consolidou o princípio da participação do proprietário do solo nos resultados da lavra, 

introduzida na Constituição Federal de 1967 e novamente previsto na Constituição de 1988, 

no parágrafo 4º do artigo 174 que assegura “ao concessionário a propriedade do produto da 

lavra”. 

Observemos ainda o Decreto Lei n. 25 de 1937 que previu em seu artigo 18 que 

os imóveis contíguos aos prédios tombados necessitam de autorização expressa do Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para realizar construções e colocar anúncios que 

possam vir a prejudicar a visibilidade do imóvel tombado. 



130 

 

Como bem ressalta Maria Sylvia Zanella Di Pietro (1978, p. 146) o artigo 18 do 

Decreto Lei supra mencionado instituiu a servidão administrativa, que surge, de direito no 

momento do tombamento, mas “a falta de delimitação da área sobre a qual incide esse direito 

real de natureza pública, torna imprecisos os prédios servientes, que só se definem quando 

surge a pretensão de construir na vizinhança do bem tombado, obrigando a um 

pronunciamento do IPHAN. 

Assim, para configurar-se realmente a servidão administrativa nestas hipóteses, e 

ser mais que mera limitação administrativa, novamente, faz-se necessário o decreto 

expropriatório correspondente. 

Por fim, observe-se que Lei n. 7565 de 1986, Código Brasileiro de Aeronáutica, 

também preveem referidas zonas de proteção, devendo as restrições serem especificadas pela 

autoridade da aeronáutica, e somente gravado o imóvel após prévio Decreto expropriatório. 

Art. 43. As propriedades vizinhas dos aeródromos e das instalações de auxílio à 

navegação aérea estão sujeitas a restrições especiais. Parágrafo único. As restrições a 

que se refere este artigo são relativas ao uso das propriedades quanto a edificações, 

instalações, culturas agrícolas e objetos de natureza permanente ou temporária, e 

tudo mais que possa embaraçar as operações de aeronaves ou causar interferência 

nos sinais dos auxílios à radio navegação ou dificultar a visibilidade de auxílios 

visuais. 

 

Da leitura do artigo supra exposto, percebe-se que há uma delimitação prévia e 

uma fixação de necessidade pública, já que as construções podem causar perigo a segurança 

dos voos, inibindo o crescimento econômico da cidade e podendo gerar prejuízos aos imóveis 

contíguos. 
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5. A LEGALIDADE ADMINISTRATIVA E O DIREITO FUNDAMENTAL À 

PROPRIEDADE COMO LIMITE À SERVIDÃO INSTITUIDA POR AGÊNCIA 

REGULADORA  

5.1. AGÊNCIAS REGULADORAS 

5.1.1. Origem e conceito 

Com o fito de superar as ineficiências do Estado do bem-estar social, os Estados 

modernos passam de um modelo de intervenção pesada para uma intervenção leve, pró-

sociedade.  

No Estado do bem-estar social as empresas estatais por serem como o “próprio 

Estado” gozavam de autonomia técnica e não possuíam um sistema de controle estatal 

específico sobre o seu funcionamento. 

O declínio do modelo interventor, do superestado fez evidenciar a necessidade de 

abandonar a inocente presunção de que os serviços públicos estavam sendo realmente 

executados com fulcro no interesse público e de forma eficiente.  

O Estado sem recursos para fazer os investimentos necessários, foi conduzido a 

um processo de transferência de diversas atividades para as empresas privadas, deixando de 

ser executor direto para ser apenas regulador e controlador. 

Neste sentido Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2007, p.200) segundo o qual “a 

privatização da execução de serviços, empreendida pela reforma do Estado neste fim de 

século, termina sendo uma publicização de sua regulamentação e controle”. 

Resta claro o fato de que a regulação não é sinônimo de privatização tanto que as 

agências existem em países que não passaram por estes fluxos de estatização e privatização. 

Segundo Carlos Ari Sundfeld (2002) existe em verdade uma tendência entre a ampliação da 

privatização em serviços básicos e criação das agências reguladoras. 
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Assim, para a execução deste novo modelo, foram criadas agências independentes 

ou reguladoras, distribuídas nos setores críticos da economia em transformação, tudo com o 

fito de atender ao princípio constitucional da eficiência como direito subjetivo público do 

cidadão em suas relações com o Estado, como forma de agilizarem e tornarem mais eficazes, 

o atuar da Administração Pública. 

Floriano Azevedo Marques Neto (2006) chama atenção ao fato de que a atividade 

de regular já era realizada no âmbito das próprias empresas como a Eletrobrás ou de órgãos 

autárquicos como DNAEE, DNER ou mesmo pela própria empresa como os Correios. 

Com as mudanças do Estado moderno a atividade regulatória passou a ser 

exercidas por agências reguladoras, em razão da necessária especialidade, da complexidade 

das atividades e da velocidade das mudanças. 

As agências reguladoras nasceram assim, para sanar uma série de interesses 

públicos e privados e atingir uma série de finalidades, sempre trabalhando com uma 

ponderação de interesses. 

A partir da criação das agências reguladoras, diversos debates foram travados em 

razão das grandes mudanças na forma de organização do Estado que causaram, frente às suas 

características especiais, especialmente, a descentralização autárquica. 

O objetivo da criação das agências reguladoras foi à modernização dos serviços 

públicos, ou seja, sua prestação com eficácia, em defesa do interesse público e representa 

nova forma de regular conduta humana, sendo fruto das inovações do relacionamento entre 

Estado e sociedade civil. 

O modelo atual das agências reguladoras teve sua origem no direito norte 

americano nas últimas décadas do século XIX, sendo a criação da interstate commerce 

comission em 1887, sido um marco histórico internacional. Referida agência foi criada com o 

fito de regulamentar os serviços interestaduais de transporte ferroviário. No entanto, as 
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agências reguladoras só vieram a se consolidar nos Estados Unidos da América a partir do 

“new deal”, na década de 30 do século XX. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2009, p.194) defende que o vocabulário “agência” 

é “um modismo que acompanha o movimento da globalização”. Aduz que o vocábulo não 

acrescenta nada de útil ou vantajoso, já que Ente público que é denominado nos Estados 

Unidos como agência pode ser no Brasil autarquia de regime especial, ou órgão 

administrativo.  

A criação das Agências Reguladoras no Brasil acompanhou a criação de diversas 

agências na América Latina e Europa ocorrida na década de oitenta. No entanto, antes da 

criação das agências reguladoras independentes, já haviam sido criados diversos órgãos com 

função reguladora, no início do século XX, mas sem a característica da independência, e sem 

a utilização da nomenclatura “agência”, foram estes: o Comissariado de Alimentação Pública, 

Instituto de Defesa Permanente do Café, o Instituto do Açúcar e do Álcool, Instituto Nacional 

do Mate, Instituto Nacional do Pinho, Instituto Nacional do Sal, Conselho Monetário 

Nacional, o Banco Central do Brasil, e a Comissão de Valores Imobiliários. 

A evolução do processo regulatório no Brasil sofreu um atraso no curso da 

história, visto que o texto originário da Constituição Federal de 1988, ainda estava guiado sob 

o manto do Estado do Bem-Estar social, foi promulgado sem prever providências para a 

retomada dos serviços públicos no país pelos particulares. Estava a Constituição Federal 

inadequada para promover a organização dos poderes e sua relação com a sociedade. 

O marco constitucional para o surgimento das agências reguladoras é a já citada 

Emenda Constitucional n. 8 de 1995 que previu a criação de órgão regulador no setor de 

telecomunicações. Assim, apenas em 1995 foi previsto no direito brasileiro a criação de um 

ente regulador com as mesmas características que possuem hoje, fruto, mesmo que tardio, do 
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fenômeno da publicização de vários setores econômicos, podendo-se afirmar que são fruto da 

desestatização de serviços públicos.  

Segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2007, p.223) a emenda 

constitucional n. 8/95, supramencionada, supra citada,  seguida pela emenda n.9/95 que prevê 

a criação de agências reguladoras autônomas com funções normativas sobre os serviços de 

telecomunicações e petróleo, respectivamente. 

A criação das agências reguladoras no Brasil, não tem por fim servir apenas de 

instrumento de utilização esporádica como mecanismo de retração ou aumento de intervenção 

do Estado na economia. Estas servem também para regular as atividades privadas stricto 

sensu, como por exemplo, a ANS – Agência Nacional de Saúde Complementar. 

Assim, a intervenção regulatória ocorre no Brasil, também através das agências 

reguladoras que atuam como fiscais constantes das atividades exercidas pelos particulares. 

Isto porque, a atividade administrativa, mesmo que guiada pelos postulados da eficiência, 

continua subordinada a preservação dos direitos e das garantias fundamentais, conforme será 

abordado no item seguinte.  

A principal característica das agências reguladoras, frente ao modelo tradicional 

de Administração Pública, é a independência intensa em relação ao Poder Executivo central, 

independência esta chamada por Alexandre Aragão (2002) de “autonomia reforçada”. 

Referida independência é garantida pelas suas Leis instituidoras que fixam competências 

próprias e garantias para o exercício delas. 

As agências reguladoras incidem controlando e direcionando preponderantemente 

a conduta do particular, mas podem sujeitar-se a sua submissão os sujeitos públicos, podendo 

vincular a própria administração publica centralizada. 

Podemos conceituar as agências reguladoras como autarquias de regime especial, 

dotadas autonomia frente a Administração Pública centralizada, e de funções regulatórias. 
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Serão dirigidas por colegiado cujos membros são nomeados por prazo determinado pelo 

Presidente da Republica, após prévia aprovação pelo Senado Federal, vedada a exoneração ad 

nutum. 

Como marco destes traços da autonomia orgânica e funcional, bem como da sua 

independência, podem ser destacados os seguintes pontos: a possibilidade de exoneração 

imediata e sem prévia fundamentação dos seus dirigentes, a organização na forma colegiada, 

competências regulatórias e a não utilização de recursos hierárquicos impróprios. 

Para Marçal Justen filho (2009, p. 584), as agências podem ser conceituadas como 

“uma autarquia especial, sujeita a regime jurídico que assegure sua autonomia em face da 

Administração direta e investida de competência para a regulação setorial”.  

Apesar de haver uma tendência de impor uma disciplina jurídica uniforme para as 

agências reguladoras independentes no Brasil,  ressalta Marçal Justen Filho (2009, p.594) esse 

é um fenômeno destinado ao fracasso, tendo em vista a heterogeneidade das figuras e 

diversidade setorial. 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2003) aduz que a fundamentação jurídica da 

atividade das agências reguladoras consiste em aliar uma maior satisfação do interesse 

público substantivo como menor sacrifício possível de outros interesses constitucionalmente 

protegidos, bem como, secundariamente, com o menor dispêndio dos recursos públicos 

disponíveis. 

O objetivo principal das agências reguladoras é criar mecanismos e fiscalizar para 

que o fim público seja atingido. Suas decisões administrativas devem ser fundadas na 

eficiência, legalidade e legitimidade, para atingir a justiça. 

O Estado ao intervir de forma indireta sobre o domínio econômico, a atividade 

regulatória, seja por direção, seja por indução, esta ligada a planejamento, fiscalização, 
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informação, negociação. Integrada a esta, está ainda às funções ditas como secundárias, que 

são estas a função normativa, de ordenar, de gerenciar e de sancionar.  

As agências reguladoras exercem funções ditas como primárias, quando atuam 

exercendo atividades de planejamento, fiscalização às atividades de gestão e exercem função 

secundária quando atuam criando normas.  

Destaque-se o exposto por Marçal Justen filho (2004, p.563) segundo o qual 

uma característica essencial da regulação reside na sua natureza exclusivamente 

normativa. A regulação consiste na adoção de normas e outros atos estatais, sem se 

traduzir na aplicação dos recursos estatais para o desenvolvimento direto de alguma 

atividade no domínio econômico-social. A regulação estatal traduz numa atuação 

jurídica, de natureza repressiva e promocional, visando a alterar o modo de conduta 

dos agentes públicos e privados. 

 

Todas estas funções são legítimas e legais dentro de uma visão mais “aberta” da 

tripartição dos poderes clássica, no item seguinte abordada. 

 

5.1.2. A função normativa das Agências Reguladoras  

As agências reguladoras foram criadas para a execução do novo modelo de Estado 

regulador, tendo sido distribuídas sobre os setores importantes da economia, 

concomitantemente ao processo de privatização dos serviços públicos. 

As agências reguladoras “nasceram” em um momento de repúdio à forma 

burocrática de organização da Administração Pública, onde vigora a necessidade de “ampliar 

a discricionariedade da Administração Pública pela outorga de maior autonomia 

administrativa, financeira e orçamentária aos dirigentes dos órgãos da administração direta e 

às entidades da administração indireta”, conforme preceitua Maria Sylvia Zanella Di Pietro 

(2009, p.197). 

Observou-se no item anterior que as agências reguladoras possuem elevada carga 

de independência que não pode ser vista com preconceitos, devendo ser modificadas 

concepções jurídicas, especialmente quando falamos em função normativa. 
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Ressalta Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2007) que a competência normativa 

das agências reguladoras é inerente à própria natureza da função reguladora, no entanto sua 

abrangência é bem mais ampla e variada incluindo funções fiscalizadoras e negociais. 

A atuação normativa das Agências reguladoras representa uma mudança das 

finalidades públicas. Referido poder é indispensável para que possa desempenhar 

satisfatoriamente, com agilidade e informalidade suas atribuições. 

Por tal assertiva, conclui-se que o grande êxito das agências reguladoras esta 

exatamente na outorga da competência normativa sobre o setor que administram. É esta 

competência que possibilita a sua atuação célere e flexível para a solução de questionamentos, 

com foco sempre nas decisões técnicas. Por isso, não há que se falar em ilegalidade ou 

supressão de poderes. 

Alexandre Aragão (2002, p.7) afirma que a  

elaboração teórica e legislativa das agências reguladoras, com seu dinamismo, 

independência, especialização técnica e valorização das soluções consensuais, deve 

ser destacada como um importante instrumento de intercomunicação do sistema 

jurídico com o subsistema econômico envolvente. 

 

No mesmo sentido Marçal Justen Filho (2009, p. 582) defende que  

a adoção de um modelo regulatório de Estado conduz à fragmentação das 

competências normativas e decisórias estatais. Algumas afirmam que se produz o 

surgimento de um Estado “policêntrico”, cuja configuração pode ser mais bem 

representada como uma “rede governativa”. Nesse cenário, uma instituição 

fundamental consiste na agência reguladora.  

 

Para a análise da constitucionalidade da competência normativa das agências 

reguladoras, indispensável fazer comentários sobre o princípio da legalidade e a separação dos 

poderes. 

Conforme exposto no capítulo 2, a legalidade e seus princípios postulados vêm 

sendo mitigados nos últimos anos, especialmente quando se passou para a fase da pós-

modernidade ou do Estado regulador. 
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Após a aplicação da discricionariedade administrativa, o princípio da legalidade 

teve a sua concepção originária, atenuada pela concessão de poderes normativos à 

Administração Pública a fim de que, ela própria, criasse direito positivo. 

Referida mudança na distribuição de funções normativa além do Poder 

Legislativo, segundo Alexandre Aragão (2003), teve seu marco a partir da Segunda Guerra 

mundial, sendo exercida por órgãos e entidades da Administração Pública, como as 

universidades e as agências reguladoras. 

O Poder Legislativo deixou de monopolizar toda a função normativa estatal, não 

havendo que se falar em ofensa ao Estado de Direito.  

Neste contexto, merece ser destacado que a distribuição de funções normativas 

não representa ofensa ao princípio da separação de poderes, ou da legalidade. O que ocorre 

em verdade é uma divisão de atribuições, de funções, divisão esta que pode variar de acordo 

com determinado momento histórico. 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2008) argumenta que a tripartição de poderes 

não é científica. Defende que há uma interpenetração dos “poderes” e que há apenas uma 

predominância no desempenho desta ou daquela função. 

Só haverá violação a separação dos poderes, e consequentemente a cláusula pétrea 

prevista no artigo 60, parágrafo 4º, inciso III da Constituição Federal de 1988, se ocorrer uma 

concentração de funções em um poder ou consagrar, na expressão do STF, uma “instância 

hegemônica de poder” e ainda a inovação introduzida no sistema esvaziar a independência 

orgânica dos poderes ou de suas competências típicas. Observe-se trecho do voto do Min. 

Relator Celso de Mello, no MS n. 23452/RJ do Supremo Tribunal Federal (D.O. 12/05/2000). 

O sistema constitucional brasileiro, ao consagrar o princípio da limitação de 

poderes, teve por objetivo instituir modelo destinado a impedir a formação de 

instâncias hegemônicas de poder no âmbito do Estado, em ordem a neutralizar, no 

plano político-jurídico, a possibilidade de dominação institucional de qualquer dos 

Poderes da República sobre os demais órgãos da soberania nacional. 
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O princípio da separação dos poderes sempre foi um preceito meramente ideal. 

Existe uma interpenetração de funções, devendo existir um equilíbrio entre os poderes e não 

uma literal “separação”, conforme já ressaltado no capítulo 2. 

Citando Caio Tácito, Alexandre Aragão (2003, p.65) destaca que 

não é inconstitucional, (...) a participação do Executivo na criação do direito 

objetivo. Regulamentar não é somente reproduzir analiticamente a Lei, mas aplicá-la 

e completá-la segundo o seu espírito e conteúdo, sobretudo nos aspectos que a 

própria Lei expressa ou implicitamente, outorga à esfera regulamentar. 

 

É sabido que apenas a Lei é que se pode aportar à ordem jurídica direito ou 

obrigação. Segundo Celso Antonio Bandeira de Mello (2003) só por Lei regula-se liberdade e 

propriedade, só por Lei pode-se impor obrigações de fazer ou não fazer, e só para cumprir 

dispositivos legais é que o executivo pode expedir Decretos e regulamentos. No mesmo 

sentido Vladimir da Rocha França (2007, p.48) ao concluir que  

a liberdade e a propriedade do cidadão somente podem ser restringidas ou 

condicionadas quando houver lei que assim determine. Mesmo nos casos em que se 

admite previsão de classes de direitos e deveres mediante outras espécies de atos 

gerais, faz-se necessária um permissivo constitucional ou legal. 

 

É sabido que a atuação do Estado Regulador como agente normativo derivado, 

está limitada a matéria atinente à reserva legal estrita. 

O Estado de direito envolve não apenas a legalidade, mas um conjunto de critérios 

que conforma as Leis existentes a princípios que as testam em sua universalidade, 

generalidade e impessoalidade. Neste sentido conclui Denis Lerrer Rosenfield (2008, p.122) 

que, o “Estado de direito inclui, por assim dizer, a Lei e o seu dever-ser”.  

Como princípio geral, a legalidade serve a integralidade do sistema jurídico, 

informando todos os seus ramos e institutos, representa a submissão do agir a Lei, condição 

da convivência e imemorial concepção do processo civilizatório. 

Apregoa Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2003) que no direito público as 

normas reguladoras surgem como espécies normativas sui generis, distintas das normas 
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jurídicas tradicionais. Apresentam-se como uma faceta da modernização do Estado 

contemporâneo. 

As normas reguladoras são opções administrativas, também abstratas, visando à 

incidência sobre específicas relações privadas, voltadas, assim, a equilibrar interesses e 

valores em concorrência, através de uma nova regra a ser administrativamente definida pelo 

método da ponderação. 

O enunciado da norma reguladora prescreve uma situação de equilíbrio a ser 

alcançada ou mantida entre interesses e valores concorrentes. 

Observando a finalidade da norma reguladora, Diogo de Figueiredo Moreira Neto 

(2003) argumenta que está na atribuição de uma competência normativa reguladora a chave 

para operar em setores e matérias em que devem predominar as escolhas técnicas. 

Para Gianmario Demuro apud Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2003) a norma 

reguladora é originada da deslegalização, que representa a transferência da função normativa 

da sede legislativa estatal a outra sede normativa, que apresenta uma razoável abrangência 

para acomodar os inúmeros subtipos encontrados nas experiências regulatórias dos vários 

países. 

A norma reguladora tem natureza de norma de autorregulação e busca atingir o 

interesse público específico, sendo resultado de uma função eminentemente administrativa e 

servindo de instrumento para o desenvolvimento. 

Neste contexto, importante destacar que possuem carga valorativa e normativa 

distintas, as Leis, e os regulamentos expedidos pelas entidades administrativas independentes 

e pelas Agências Reguladoras. Os regulamentos são normas secundárias condicionadas à Lei. 

É fruto do exercício da função administrativa, estando subordinado ao princípio da legalidade 

da Administração Pública e deve ter um fundamento jurídico-constitucional.  

Por essa razão, as normas reguladoras não podem alterar nem, muito menos 
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derrogar as Leis (no sentido amplo) bem como os atos normativos remissivos, delas 

derivados. 

Ainda sobre os regulamentos, importante distinguir os regulamentos oriundos do 

Poder Executivo dos regulamentos oriundos dos entes autônomos. Quando oriundo de um 

ente autônomo, os regulamentos não se apresentam tão somente como complementos da Lei, 

mas sim como verdadeira manifestação do poder normativo descentralizado. 

Apresentando posicionamento sobre a força normativa dos entes autônomos e das 

agências reguladoras, J.J. Gomes Canotilho (2003, p. 844-845) defende que as Leis criadoras 

ou regulamentadoras destas entidades autônomas devem definir seus respectivos poderes. 

Destaca que “a função de regulação (e de controle) de um determinado sector (mercado de 

valores mobiliários, comunicação social, energia, água e resíduos) atribuída por Lei a certas 

entidades independentes fará delas essencialmente autoridades reguladoras que estabelecem 

as regras e controlam a aplicação das normas”. 

As agências reguladoras e sua atividade normativa são resultado de um processo 

de desburocratização e de abertura da participação direta dos interessados nas atividades 

reguladas gerando maior rapidez e a legitimidade das decisões. Estas agências reguladoras 

independentes são dotadas de funções administrativas, e neste contexto possui atribuições 

normativas de espécie distinta da função legislativa, dai sua compatibilidade com o princípio 

da separação dos poderes.  

Ademais, ao exercer atividade normativa as agências reguladoras deverão 

observar o devido processo legal, obrigação esta que é inerente aos demais órgãos do Estado. 

Para alcançar mesmo que hipoteticamente a liberdade e o direito de propriedade das pessoas, 

a norma reguladora deve observar os condicionantes constitucionais de legitimidade do ato 

regulador. 

Aduz Roberto Ferreira (2010, p.981) que  
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nessa função normativa, o Estado deve atender a objetividade econômica 

operacional da atividade empresarial, exercendo sempre o poder de polícia na forma 

da Constituição Federal e legislação infraconstitucional, assegurado o devido 

processo administrativo previsto no inciso LV do artigo 5º da Carta Magna. 

 

Defendendo a compatibilidade da capacidade normativa com o princípio da 

legalidade aduz J. J. Canotilho (2003, p.703) que 

independentemente dos postulados teóricos e políticos da regulatória, é inegável que 

não existe um monopólio estatal de normação constitucionalmente consagrado. Pelo 

contrário: vários preceitos constitucionais apontam para a necessidade de 

desconcentração e descentralização da regulação jurídica e para a indispensabilidade 

de articular, em moldes inovadores, o direito interno com os fenómenos da 

internacionalização e supranacionalização. 

 

Conforme já exposto no presente trabalho, é o princípio da reserva dos poderes 

que atua como limitador das delegações legislativas. Trata-se de garantia individual que ao 

lado da visão clássica da divisão de poderes fez com que o direito lentamente amadurecesse 

no sentido de aceitar uma delegação por deslegalização da função normativa. Sobre a 

delegação e sua difícil relação com a democracia, muito bem disserta Hayek (2010). 

Neste contexto, o poder normativo das agências reguladoras se enquadra como 

uma variedade de delegação, no momento em que se necessita de uma normatividade 

essencialmente técnica com um mínimo de influencia político-administrativa do Estado. 

Eros Grau (2009, p.248), admite a existência de regulamentos autônomos e 

delegados, e que não há que se falar em delegação de poderes do Legislativo, por defender 

que o Poder Executivo possui poderes normativos. 

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 264289/CE, relator ministro 

Sepúlveda Pertence, publicado no Diário Oficial da União em 14.12.01, reconheceu uma 

flexibilização do princípio da legalidade que acaba por admitir uma delegação, desde que 

acompanhada de standards. 

 Para ser constitucional, a norma reguladora produzia pela agência autônoma não 

pode opor qualquer contrariedade à norma legal, sob pena de restar configurado abuso de 
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poder. Devem ser harmonizar reciprocamente sem invasão de poderes com as normas legais, 

para que não exista usurpação de poderes. 

Defende Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2007, p. 221) que o fundamento de 

validade das normas baixadas pelas agências reguladoras é a discricionariedade técnica 

“geralmente comportando opções mais restritas e que devem ser consideradas à luz de regras 

científicas para que se determine a melhor escolha”.  

Assim, o tipo de competência normativa exercida pelas agências reguladoras se 

baseia no exercício da discricionariedade técnica, preservadas das disputas partidárias e das 

complexidades dos debates do congresso, afastando-se assim das decisões político-partidárias. 

Destaque-se que esta “discricionariedade administrativa” para as decisões técnicas não 

significa que se pode excluir esses aspectos do controle judicial. Para Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro (2009, p.196)  

na medida que se reconhece, sem qualquer controvérsia, a possibilidade do 

judiciário examinar matéria de fato, por mais técnica que seja (...), e na medida em 

que é perfeitamente possível o abuso de poder, o arbítrio, o erro, o dolo, a culpa, no 

estabelecimento de critérios técnicos, também não se pode deixar de reconhecer que 

a chamada discricionariedade técnica pode causar lesão ou ameaça de lesão e, 

portanto, ensejar correção judicial. 

 

Como exemplo visível da atribuição de competência normativa exercida por uma 

das agências reguladoras, vejamos a exercida pela ANVISA. Referida competência esta 

descrita na Lei n. 9.782 de 1999 que prevê em seu artigo 7º caput e artigo 2º III um poder 

normativo geral, nos seguintes termos, “normatizar, controlar e fiscalizar produtos, 

substâncias e serviços de interesse a saúde” e competência normativa específica definidos no 

art. 7º inciso III que aduz ter competência para “estabelecer normas, propor, acompanhar e 

executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária” e inciso IV, segundo o 

qual tem o poder de “estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminação, resíduos 

tóxicos, desinfetantes, metais pesados e outros que envolvam riscos à saúde”. 
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Outras competências normativas serão analisadas quando abordada as leis 

especificas das agências reguladoras. 

O já citado artigo 174 da Constituição Federal de 1988 destaca a função 

normativa do Estado regulador que há de ser concretizada com respeito aos princípios que 

regem a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 

visando a assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social. 

A interpretação conjunta do artigo 170 e o 174 da Constituição Federal permite 

concluir pela existência da possibilidade de intervenção estatal na economia, seguindo-se os 

parâmetros da legalidade, quando houver necessidade de defesa do interesse público, 

inclusive para combater o abuso do poder econômico e assegurar o respeito aos princípios 

constitucionais da ordem econômica. 

 

5.2. AS AGÊNCIAS REGULADORAS NO BRASIL E A IMPUTAÇÃO DAS SERVIDÕES 

ADMINISTRATIVAS 

5.2.1. As Resoluções Normativas das Agências Reguladoras e o reconhecimento da 

necessidade ou utilidade pública  

A servidão administrativa é uma das formas de intervenção do Estado sobre um 

dos direitos fundamentais, qual seja o direito de propriedade. Como limitativo da propriedade 

a servidão deverá incidir de forma estrita e excepcional, apenas quando necessária ao 

desenvolvimento econômico, ou a expansão de algum serviço público, devendo ser imputada 

de forma a onerar o mínimo possível o exercício de referido direito. 

Conforme entendimento já externado no presente trabalho, todos os entes da 

federação possuem legitimidade para instituir servidão administrativa sobre propriedade de 

imóveis de natureza pública ou privada, com fundamento constitucional. 
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Para a escolha do ente competente será analisado o interesse público envolvido 

para vislumbrar-se qual dos chefes do Poder Executivo terá legitimidade para publicar o 

decreto expropriatório, se o da União, de algum dos Estados ou de um determinado 

Município. 

Ocorre que além dos membros da Administração Direta, os entes integrantes da 

Administração Indireta, incluindo as Agências Reguladoras, também possuem legitimidade 

quando assim a Lei os autorizarem. 

Foi destacado ainda que nas hipóteses de concessão ou delegação, o poder 

concedente é aquele que possui legitimidade de reconhecer a necessidade e a utilidade 

publica, bem como tem o poder de verificar quem terá que pagar pela limitação ao direito de 

propriedade. 

No Brasil, a declaração da necessidade ou de utilidade pública vem sendo em 

larga escala decretada através de resoluções normativas proferidas pelas agências reguladoras 

e não apenas através de Decreto expropriatório proferido por ente da Administração Direta. 

A Lei n. 8987 de 1995, conhecida como Lei das concessões, prevê no seu artigo 

18 caput e inciso XII que no edital de licitação para a concessão, o poder concedente deverá 

prever expressamente (...) a indicação do responsável pelo ônus das desapropriações 

necessárias à execução do serviço ou da obra pública, ou para a instituição de servidão 

administrativa. 

Ainda o artigo 29 caput e inciso IX da Lei n. 8987 de 1995 aduz ser de 

incumbência do poder concedente, a declaração  

de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição de servidão 

administrativa, os bens necessários à execução de serviço ou obra pública, 

promovendo-a diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso 

em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis. 
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Percebe-se, assim que nas hipóteses de concessão, será o poder concedente o 

responsável não apenas pela declaração de necessidade ou utilidade pública como também por 

indicar o responsável pelo pagamento do quantum indenizatório nas hipóteses de dano. 

Ocorre que o poder concedente vem delegando, em alguns casos, para as agências 

reguladoras não apenas a organização do processo licitatório para habilitação das empresas, 

como também a legitimidade para decretar a utilidade pública quando requisitado pelo 

concessionário. 

Nestas hipóteses de concessão, o Estado como Regulador da atividade econômica 

atuará como fiscal e agente normativo por intermédio das agências reguladoras. 

Assim, atividades como exploração da energia elétrica, das telecomunicações, da 

água, dos transportes, e do petróleo são reguladas por agências federais e/ou estaduais e os 

limites de suas atuações esta na norma legal instituidora. Referidas agências são criadas para 

atender ao interesse da sociedade, a finalidade pública e não o interesse do Estado, enquanto 

Administração Pública. 

Neste caso cabe a seguinte indagação, a competência dos chefes do Poder 

Executivo de instituir a servidão administrativa poderá ser delegada para as agências 

reguladoras? Em caso positivo, qual seria o mecanismo? Qual o fundamento legal? Poder-se-á 

haver uma nova delegação aos concessionários? 

Em busca destas respostas para referidas questões, observando que a delegação 

“de funções” já é uma realidade no Brasil passaremos a análise da legalidade dos processos de 

imputação de servidão administrativa de iniciativa das agências reguladoras a partir da 

abordagem de algumas das normas instituidoras das agências federais e as consequentes 

limitações ao direito de propriedade. 
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5.2.2. Análise das Leis instituidoras das Agências Reguladoras Federais quanto a 

competência para instituir servidões administrativas 

A criação de uma agência reguladora, com previsão constitucional ou não, sempre 

se dá através da edição de uma Lei, que estabelecerá sua estrutura e competências, razão pela 

qual, as agências poderão ter disciplina legal distintas. Assim dispõe a Constituição Federal, 

no inciso XIX do artigo 37 “Somente por Lei específica poderá ser criada autarquia e 

autorizada à instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, 

cabendo à Lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação”. 

Observamos que o Decreto Lei n. 200 de 1967 estabelece que as autarquias façam 

parte da Administração Pública Indireta e prestaram “serviço autônomo, criado por lei, com 

personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da 

Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa 

e financeira descentralizada”. 

Ocorre que, conforme se verá caso a caso, as Leis instituidoras das agências 

reguladoras no Brasil preveem que as mesmas obedecem a um regime autárquico especial, 

não se encaixando assim no regime das autarquias previsto no Decreto Lei n. 200 de 1967. 

Assim, a análise da natureza e competências atribuídas às agências deverá ser feita 

caso a caso. 

Quanto à competência normativa segundo Floriano Azevedo Marques Neto (2006, 

p. 291) a analise da legitimidade da outorga da competência normativa para a agência 

reguladora dependerá de Lei que  

fixe estes parâmetros de forma clara e concreta, fazendo com que ela exerça esta 

competência em conformidade com a vontade do legislador (ou da lei). Ou seja, 

devem estar contidos na própria lei os princípios, os limites da atuação da Agência 

no exercício da competência normativa e as finalidades devem por meio dela, ser 

alcançadas.  
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Assim, conclui Floriano Azevedo Marques Neto (2006) que é sabido que o real 

desafio das agências reguladoras frente a sua autonomia é o “de construir um sistema de 

controles e influencias que assegurem uma atuação democrática, atenda a interesses gerais e à 

ordem jurídica”. 

Passaremos agora para a analise das normas instituidoras de algumas agências 

reguladoras federais no que se refere aos seus poderes relacionados às servidões 

administrativas. 

 

5.2.2.1 A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 

A ANEEL foi à primeira das agências reguladoras a ser criada no Brasil, instituída 

pela Lei n. 9427 de 1996 que disciplina o regime de concessões de serviços públicos no setor 

de energia elétrica.  

Possui natureza jurídica de autarquia especial, com personalidade jurídica de 

direito público vinculada ao Ministério de Minas e Energia.  

A necessidade de sua instituição desta agência reguladora esta fundada na 

possibilidade dos serviços de energia elétrica poderem ser explorados mediante concessão, 

permissão ou autorização. Dispõe o artigo 21, inciso XII, b da Constituição Federal que 

compete a União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão “os 

serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, 

em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos”.  

Assim a Constituição Federal de 1988 ao prever a extinção do monopólio do setor 

de energia elétrica pela União abriu espaço para que o Estado passasse a atuar como regulador 

da atividade de exploração dos serviços de energia elétrica através da ANEEL, que, conforme 

já exposto foi à primeira autarquia especial criada no Brasil no ano de 1996. 
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A finalidade da ANEEL é regular e fiscalizar a produção, transmissão, 

distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e 

diretrizes do governo federal, em busca que o serviço público de fornecimento de energia 

elétrica seja prestado pelos entes privados de forma eficiente. 

O poder regulador da ANEEL encontra-se positivado no artigo 2º da Lei n. 9427 

de 1996, que dispõe que “a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL tem por 

finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de 

energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do Governo Federal”. 

 No mesmo sentido a Lei n. 9648 de 1998, que aduz no parágrafo único do artigo 

9º caber a ANEEL “regular as tarifas e estabelecer as condições gerais de contratação do 

acesso e uso dos sistemas de transmissão e de distribuição de energia elétrica por 

concessionário, permissionário e autorizado, bem como pelos consumidores (...)”. 

Destaque-se ainda que o Decreto regulamentar n. 2335 de 1997 repete a finalidade 

da ANEEL com capacidade regulatória e de fiscalização. 

A ANEEL possui legitimidade por Lei de assumir todas as responsabilidade 

inerentes a um concessionário de serviço público, possui poderes para implementar as 

políticas públicas de exploração de energia elétrica e aproveitamento dos recursos hídricos, 

bem como de promover os processos licitatórios para as concessões de serviço e gerir 

referidos contratos após firmados.  

Tem ainda legitimidade para dirimir em âmbito administrativo as divergências 

entre concessionarias, permissionárias, autorizadas, produtores independentes e 

autoprodutores, bem como entre esses agentes e seus particulares e amplo poder de regulação 

e fiscalização para que o serviço seja prestado de forma eficiente para toda a coletividade de 

brasileiros, mediante a imputação de um preço justo. 
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Para a execução do serviço público e expansão das redes de transmissão de 

energia elétrica por diversas vezes é indispensável à intervenção sobre a propriedade privada 

seja através da desapropriação, seja através da servidão administrativa. 

A Lei n. 9427 de 1996 não faz nenhuma menção sobre a capacidade da ANEEL 

de expedir resoluções, regulamentos ou qualquer outra instrumento normativo que declarem a 

utilidade pública gravando determinadas propriedades imóveis. 

O fundamento para a expedição de resolução normativa declaratória de utilidade 

pública pela ANEEL está na Lei 9074 de 1995 que com a redação dada pela Lei n.9648 de 

1998 aduz ser de competência da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, “declarar a 

utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, das 

áreas necessárias à implantação de instalações de concessionários, permissionários e 

autorizados de energia elétrica”.  

Os prestadores de serviço do setor apresentam o plano dos serviços a serem 

executados para expansão das linhas de transmissão, por exemplo, e, após análise técnica, a 

ANEEL declara por resolução normativa a utilidade pública sobre determinada área.  

O poder de reconhecer e decretar a utilidade pública de determinada área poderá 

ainda ser delegado para as agências reguladoras estaduais segundo o disposto no artigo 20 da 

Lei n. 9427 de 1996 que prevê a descentralização dos serviços complementares da União para 

os Estado e para o Distrito Federal visando à gestão associada de serviços públicos, mediante 

convênio de cooperação.  

No mesmo sentido o decreto n. 2338 de 1997, editado pelo Presidente da 

República, que também prevê a “terceirização” da atividade da ANEEL, isto é, que ela 

contrate terceiros para o desempenho de suas atribuições, independentemente de qualquer 

autorização. Portanto, a agência tem independência quanto à forma pela qual se dará o 

desenvolvimento de suas atividades. 
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Destaque-se ainda que a Emenda Constitucional n. 19 de 1998, mudou a redação 

do artigo 241 que passou a prever que por Lei será disciplinado os consórcios públicos e os 

convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços 

públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens 

essenciais à continuidade dos serviços transferidos.  

Com exemplo do exercício desta prerrogativa prevista em lei, em 26/11/2010 foi 

publicado no Diário Oficial da União, a resolução normativa n. 417 na qual a ANEEL regula 

o procedimento para a delegação de competências para os Estados e Municípios. 

O primeiro contrato de gestão firmado entre a ANEEL e a União foi assinado em 

março de 1998, tendo sido renovado sucessivamente. Referidos contratos criam metas de 

desempenho que visam à própria melhoria da qualidade da regulação e fiscalização atividades 

típicas das agências.  

Segundo José Roberto Pimenta Oliveira (2006), muito embora dotada de regime 

especial, a “independência” da ANEEL não a eliminou da tutela administrativa, 

permanecendo um intenso controle administrativo de resultados com relação à União.  

Data vênia entendemos que o contrato de gestão não reduz a sua autonomia, pois 

esta autonomia é prevista na própria legislação. Os contratos de gestão tem por fim o 

fortalecimento da própria agência reguladora, visto que geram o aperfeiçoamento da gestão 

pública. 

Ressalte-se, por oportuno que dentro do Programa Nacional de Desestatização, 

existem projetos para empreendimentos de transmissão de energia elétrica integrante da rede 

básica do sistema interligado nacional e a ANEEL é que acompanhará este processo, fixando 

as áreas de utilidade pública, declarando a utilidade pública e fiscalizando o pagamento da 

justa indenização pelo concessionário. 
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Como exemplos vejam a Resolução autorizativa nº 2605 de 09/11/2010 publicada 

em 18/11/2010, na qual a ANEEL declarou de utilidade pública, para fins de instituição de 

servidão administrativa, em favor da Ampla Energia e Serviços S.A, as áreas de terras 

necessárias à passagem da Linha de Transmissão Campos - Porto do Açu, nos municípios de 

Campos dos Goytacazes e São João da Barra (RJ). 

Assim, vislumbrada a necessidade de imputação de servidão administrativa, a 

ANEEL ou alguma autarquia estadual legalmente constituída, expedirá a resolução 

expropriatória descrevendo a propriedade sobre a qual incidirá a servidão e será lavrada a 

escritura pública em que os concessionários ou permissionários, estipularam as condições da 

servidão restando ao proprietário do imóvel serviente apenas discutir o valor da indenização.  

A indenização pertinente em razão da intervenção na propriedade será paga 

mediante acordo ou por depósito judicial em processo expropriatório, nas hipóteses em que 

inexiste acordo entre o executor do serviço público e o proprietário do bem imóvel, seja este 

público ou privado. 

Desta feita, no setor de energia elétrica, por delegação prevista em Lei, a ANEEL 

possui competência para através de resolução declarar a existência de utilidade pública a 

incidir sobre determinados imóveis públicos ou particulares sobre os quais recairá a servidão 

administrativa.  

Por todo o exposto não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade, já 

que se trata de matéria delegável, não estando a ANEEL inovando “no direito”, mas, apenas, 

analisando requerimento formulado por concessionário prestador do serviço público de 

expansão das redes de transmissão de energia elétrica, após previa autorização legislativa 

expressa. 

Dentro da interpretação “moderna” que apresentamos no presente trabalho de 

separação de poderes também não há ofensa. Pelo contrário, ao participar do processo de 
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imputação das servidões administrativas, estará a ANEEL não apenas primando para uma boa 

prestação de serviço ao particular, como também pela preservação dos direitos fundamentais, 

dentre eles o direito de propriedade, especialmente a aquela que cumpre com sua função 

social. 

 

5.2.2.2 Agência Nacional de telecomunicações – ANATEL - Lei Federal n. 9472/97 

A ANATEL foi criada pela Lei n. 9472 de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações) 

em razão de prévia previsão constitucional no artigo 21, inciso XI com a redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 8 de 1995, que aduz que  

Compete à União (...)  XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, 

concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que 

disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros 

aspectos institucionais. 

 

Possui natureza jurídica de autarquia especial, sendo integrante da Administração 

Pública Federal indireta, vinculada ao Ministério das Comunicações, com a função de órgão 

regulador das telecomunicações e sede no Distrito Federal.  

Por telecomunicações deve-se entender como a “transmissão, emissão ou 

recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo 

eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons, ou informações de 

qualquer natureza”, conforme dispõe o artigo 60 da Lei Geral de Telecomunicações. Os 

serviços de telecomunicações são aqueles que compreendem um conjunto de atividades que 

possibilita a oferta de telecomunicações. 

A independência da ANATEL com relação ao chefe do executivo federal 

encontra-se consignado no artigo 9º da Lei Geral de Telecomunicações, segundo o qual a 

ANATEL atuará como “autoridade administrativa independente”. 

A Lei n. 9472 de 1997 prevê que cabe ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo 

a definição das políticas de telecomunicações, definindo os interesse públicos a serem 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art21xi
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perseguido, cabendo a ANATEL implementar as politicas públicas criadas de forma 

independente, imparcial, impessoal, legal e com publicidade com o fito de atingir o fim 

público. 

Quanto à competência para instituir servidão administrativa, segundo o artigo 19 

da Lei Geral de Telecomunicações, na qualidade de Agência reguladora a ANATEL tem 

competência para celebrar e gerenciar contratos de concessão e fiscalizar a prestação no 

regime público, bem como tem o poder de editar normas e atos administrativos referentes à 

outorga, prestação ou fruição dos serviços de telecomunicações. 

Ademais, no que se refere ao poder de imputar servidões administrativas, o inciso 

XX do artigo 19 supracitado, aduz ser da ANATEL a atribuição de 

propor ao Presidente da República, por intermédio do Ministério das Comunicações, a 

declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão 

administrativa, dos bens necessários à implantação ou manutenção de serviço no 

regime público. 

 

Assim, no setor de telecomunicações, diferentemente do já visto para a ANEEL, a 

ANATEL não tem competência para decretar a utilidade pública necessária para o 

reconhecimento da servidão administrativa.  

Cabe a ANATEL, uma vez declarada a utilidade pública pelo Presidente da 

República, fiscalizar o processo de implementação da medida e pagamento da indenização por 

parte do concessionário ao particular, cabendo assim, ao concessionário buscar por intermédio 

do Ministério das Comunicações, o Decreto expropriatório expedido pelo Presidente da 

República. 

A ausência desta competência para a ANATEL apresenta-se como um entrave ao 

desenvolvimento econômico, por aumentar o “caminho” a ser percorrido pelos 

concessionários de serviço público para ver exercida a sua atividade.  

A mora no processo “pre-expropriatório”, ou seja, na apreciação da necessidade 

ou utilidade pública, poderá representar danos irreparáveis ao desenvolvimento econômico 
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por impossibilitarem que o concessionário atinja as metas fixadas pela própria Administração 

Pública.  

Excluir os “entraves” burocráticos do processo expropriatório foi exatamente um 

dos motivos principais para a criação de órgãos reguladores que fariam um exame 

eminentemente técnico da finalidade pública. Não pode desta forma, ver-se “esvaziado” o 

conteúdo das agências reguladoras, caso contrário, seria melhor devolver as competências de 

regulação e fiscalização aos respectivos Ministérios, para assim o particular receber uma 

resposta mais rápida. 

A situação apresenta-se no mínimo contraditória. Isto porque, o Estado concede a 

execução do serviço ao particular e prevê metas para sua execução eficiente. Determina a 

criação de um órgão regulador do exercício de referido serviço com o fito de potencializar sua 

efetividade, e o próprio Estado cria um rito moroso e “cheio” de intermediários para que o 

particular possa exercer satisfatoriamente o serviço público ou a atividade econômica que lhe 

foi deferida.  

Além da fase da elaboração do projeto, da demonstração da imperiosa necessidade 

da intervenção sobre a propriedade privada, tem o concessionário que aguardar uma análise, 

eminentemente política, do chefe do Executivo para ver reconhecida a utilidade pública de 

determinados imóveis. Sem falar na fase processual e no tempo que terá que esperar para a 

apreciação do judiciário dos requisitos da sua imissão liminar. 

Conforme exposto as decisões expedidas pelas agências reguladoras, tem natureza 

de autorregulação e são voltadas diretamente a atingir o interesse público específico, sendo 

resultado de uma função eminentemente administrativa, autônoma a interesses políticos, o que 

torna relevante a delegação do poder expropriatório às agências reguladoras.  Desta feita, 

“pecou” a Lei Nacional de Telecomunicações ao não prever expressamente a delegação do 

poder do chefe do Executivo federal para a ANATEL. 
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5.2.2.3 A Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíves – ANP 

Segundo o artigo 177 Constituição Federal de 1988, constitui monopólio da 

União, a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos 

fluidos; a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; a importação e exportação dos 

produtos e derivados básicos resultantes das atividades já mencionadas; o transporte marítimo 

e por meio de conduto do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de 

petróleo produzidos no País; a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a 

industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados. 

Ocorre que a partir da redação dada pela emenda Constitucional n. 9/95, a União 

poderá exercer parte destas atividades por intermédio de empresa estatal ou privada 

observadas determinadas condições estabelecidas em lei, dentre elas a criação de um órgão 

regulador. Assim, da mesma forma que ANATEL, a criação da ANP segue disposição 

constitucional. 

Em 06/08/1997 foi publicada a Lei n. 9478, conhecida como Lei do Petróleo, que 

instituiu a ANP como entidade integrante da Administração Federal Indireta, submetida ao 

regime autárquico especial, como órgão regulador da indústria do petróleo, gás natural, seus 

derivados e biocombustíveis, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, assim como a 

ANEEL. 

O artigo 8º de citada norma legal em seu inciso VIII, prevê expressamente ser de 

competência da ANP 

instruir processo com vistas à declaração de utilidade pública, para fins de 

desapropriação e instituição de servidão administrativa, das áreas necessárias à 

exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, construção de 

refinarias, de dutos e de terminais. 

 

A partir de 1997, frente ao dispositivo legal mencionado, o Presidente da 

República declarava a utilidade pública e delegava para a ANP a competência para instruir 
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todo o processo expropriatório, assim como no setor de telecomunicações, com todos os 

inconvenientes ao desenvolvimento das atividades já descritos. 

Observe-se que as atividades descritas no artigo 177 da Constituição Federal são 

atividades econômicas relacionadas com a indústria do petróleo, não sendo serviços públicos, 

mas sim atividades declaradas de utilidade pública pela Lei n.9847 de 1998. A distribuição de 

gás encanado, no entanto, é tipificada como serviço público por força da Constituição Federal 

em seu artigo 25 parágrafo 2º. Em ambas as hipóteses, há uma utilidade pública e quem as 

explora tem deveres para com a população e com o Estado, razão pela qual são atividades que 

devem ser reguladas.  

Importante destacar que existem dois padrões básicos de regulação: ativa e 

passiva e ambas ocorre no setor do Petróleo. A primeira com caráter mais diretamente 

interventivo, e a segunda tem caráter de acionamento mais eventual, segundo modificações 

previstas em lei. 

A Lei n. 11909 de 2009 que regula as atividades atinentes ao transporte de gás 

natural previu em seu artigo 3º § 4
o
 a possibilidade de delegação à ANP da competência para 

declarar a utilidade pública, para fins de desapropriação e instituição de servidão 

administrativa, das áreas necessárias à implantação dos gasodutos concedidos ou autorizados 

e de suas instalações acessórias.  

Em 2010, através do art. 5º do Decreto nº 7.382, o Presidente da República, Luiz 

Inácio Lula da Silva delegou à ANP a competência para declarar a utilidade pública, para fins 

de desapropriação e instituição de servidão administrativa, das áreas necessárias à 

implantação dos gasodutos concedidos ou autorizados e das suas instalações acessórias.  

Assim, a partir de dezembro de 2010 o Decreto de utilidade pública para fins de 

instalação de servidões administrativas para passagem de gasoduto deixou de ser competência 

delegável e passou a ser delegada em definitivo a ANP. 

http://nxt.anp.gov.br/nxt/gateway.dll/leg/decretos/nxt/gateway.dll?f=id$id=Dec%207.382%20-%202010$an=art5
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Ademais, através da resolução n. 44 publicada em 19/08/2011 foram estabelecidos 

pela ANP procedimentos gerais para a declaração de utilidade pública para a construção dos 

gasodutos concedidos ou autorizados e suas instalações acessórias. Referida resolução teve 

por finalidade padronizar, aperfeiçoar e dar maior publicidade aos procedimentos que 

objetivam a declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação e servidão 

administrativa.  

Com fulcro na competência normativa das agências reguladoras, conforme 

entendimento exposto no presente trabalho, a ANP tem plena legitimidade para através de 

resolução criar o rito processual a ser seguido para a expedição do Decreto expropriatório que 

incluirá como de utilidade pública não apenas área realmente destinada à prestação do 

serviço, como também as áreas destinadas às construções das instalações, tais como, áreas de 

acesso, áreas de descarte de resíduos, etc. 

A título exemplificativo, em um caso concreto de necessidade de construção de 

um oleoduto, a área de utilidade pública para incidência da servidão administrativa incluiria a 

área necessária para todos os trabalhos de construção, de manutenção, de conservação e 

fiscalização do oleoduto, bem como dos serviços conexos ao bom funcionamento do mesmo. 

Ficaria assegurado o uso da área de servidão para trânsito, inclusive de veículos de peso 

médio. Ademais, poderia ser vedado ao particular a realização de quaisquer construções, 

plantações, culturas e queimadas, bem como fazer uso de explosivos nas suas proximidades. 

Declarada a utilidade pública por parte da ANP sobre uma determinada área, 

todos os imóveis desta área poderão ser objeto de servidão administrativa, possuindo a 

Petrobrás, mesmo como sociedade de economia mista, legitimidade para servir-se de imóveis 

pertencentes à União, aos Estados, ao Distrito Federal ou a qualquer particular, visto não 

haver que se falar em “hierarquia” já que é ente da administração indireta tem natureza 

federal. 
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No balanço dos direitos envolvidos, o interesse da nação, da coletividade em ver 

expandido uma rede de oleoduto tem peso extraordinariamente maior que o direito de plena 

gozo do direito de propriedade, mesmo que esta propriedade esteja cumprindo com sua 

função social. 

Ressalte-se que a Lei Geral de Telecomunicações fixou em seu artigo 73 que 

qualquer prestadora do serviço público de telecomunicações poderá compartilhar 

infraestruturas, como postes, dutos e servidões pertencentes à outra prestadora de serviço 

público. Assim dispõe referido dispositivo legal com a redação dada pela Lei Federal n. 

11934 de 2009 

Art. 73. As prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo terão 

direito à utilização de postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou 

controlados por prestadora de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de 

interesse público, de forma não discriminatória e a preços e condições justos e 

razoáveis.  

Parágrafo único. Caberá ao órgão regulador do cessionário dos meios a serem 

utilizados definir as condições para adequado atendimento do disposto no caput. 

 

Assim, para viabilizar o compartilhamento, de áreas gravadas por servidões de 

passagem de tubos, por exemplo, a ANATEL, a ANEEL e a ANP (Resolução da ANP n. 

42/12, publicada no Diário oficial da União em 11/12/12) vem definindo mediante resoluções  

em que os compartilhamentos ocorreram, fixando inclusive parâmetros para o adequado 

compartilhamento das indenizações nas hipóteses de servidões administrativas e 

desapropriações. Através do compartilhamento uma só limitação ao exercício do direito de 

propriedade poderá atender a várias finalidades públicas. 

 

5.2.2.4 Agência Nacional de Águas – ANA  

Em atendimento ao artigo 21, inciso XIX da Constituição Federal que prevê a 

criação de um Sistema Nacional de Gerenciamento de Recurso Hídricos, foi publicada no 
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Diário Oficial da União em 18/07/2000, a Lei n. 9984 que cria a Agência Nacional de Águas, 

para, na entidade federal, promover a implementação da Política Nacional de Recursos. 

Referida norma legal não prevê expressamente competência para a ANA expedir 

o Decreto expropriatório, razão pela qual se aplica para a ANA os mesmos apontamentos 

feitos no item 5.2.2.2 quanto aos pontos negativos desta ausência de apresentação de 

competência expressa. 

Apesar da resolução n. 567/2009 da ANA prever competência normativa para 

disciplinar por meio de resolução, a implementação, a operacionalização, o controle e a 

avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, não se pode interpretar 

referida competência de forma extensiva as intervenções diretas sobre as propriedades 

privadas não integradas ao patrimônio do concessionário. 

Ocorre que o Código de Águas datado de 1934 prevê expressamente a servidão de 

aqueduto, conforme já exposto no capítulo anterior.  Neste ponto cabe ser formulada a 

seguinte indagação: mesmo havendo expressa previsão legal, faz-se necessário o Decreto 

expropriatório pelo chefe do Executivo do poder concedente na servidão de aqueduto? O 

entendimento é o de que sim. O Código de águas irá servir como fundamento do 

reconhecimento de utilidade pública pelo Decreto expropriatório que por sua vez, 

individualizará o imóvel, ou os imóveis sobre os quais recairão as restrições ao exercício do 

direito de propriedade. 

Nas demais hipóteses, o chefe do Executivo Federal mediante requerimento irá 

expedir o decreto expropriatório de necessidade ou utilidade pública e a ANA irá cuidar do 

processo de fiscalização e implementação da servidão pelo concessionário de serviço público, 

o que apresenta os mesmos “entraves” já mencionados com relação a ANATEL. 
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5.2.2.5 Agência Nacional de Transporte Aquaviários (ANTAQ) e de Transporte Terrestre 

(ANTT) 

Ambas foram criadas pela Lei Federal n. 10233 de 2001. Referida norma prevê os 

objetivos e as esferas de atuação de ambas as agências que podem ser intituladas como 

Agências Nacionais de Regulação dos Transportes Terrestre e Aquaviário, sendo integrantes 

da Administração pública indireta, e possuem natureza jurídica de autarquia especial, sendo 

vinculadas respectivamente, ao Ministério dos Transportes e à Secretaria de Portos da 

Presidência da República. 

A Lei n. 10233 de 2001 prevê expressamente ser de competência das agências 

nacionais de regulação dos transportes, terrestre e aquaviário a outorga das concessões, cujo 

edital licitatório deverá conter “os procedimentos e responsabilidades relativos à declaração 

de utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão, de bens imóveis 

necessários à prestação do serviço ou execução de obra pública”. 

Assim como na ANATEL e na ANA não existe nestas hipóteses expressa previsão 

quanto ao decreto expropriatório, mas apenas sobre o procedimento expropriatório, razão pela 

qual se aplicam todos os comentários já efetivados com relação ao fato de que referida 

“dependência” com o chefe do Executivo apresenta-se como uma dificuldade para o 

desenvolvimento econômico. 

 

5.3. AS SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS, A GARANTIA AO DIREITO DE 

PROPRIEDADE E O REPASSE DAS DESPESAS INDENIZATÓRIAS 

Não restam dúvidas que o direito de propriedade e sua proteção são  a chave para 

o desenvolvimento econômico, visto que a propriedade esta atrelada a ideia de prosperidade, 

de crescimento. 
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Observa-se através de uma analise histórica que os países ditos como 

“desenvolvidos” são aqueles nos quais o direito de propriedade é mais reconhecido no campo 

político e econômico.  

Para que seja possível o desenvolvimento econômico faz-se necessário que a 

sociedade tenha o direito de propriedade reconhecido e protegido para a manutenção da 

justiça social. 

Hayek (2010) aduz que a propriedade privada é a mais importante garantia de 

liberdade, tanto para os que possuem uma propriedade como para os que não possuem. 

Assim, a proteção mais importante que a Lei concede ao indivíduo é a proteção de sua 

propriedade.  

Apesar da garantia aos direitos de propriedade nitidamente fortalecer as 

perspectivas de crescimento e desenvolvimento dos países, o estabelecimento e a vigência de 

direitos de propriedade em algumas áreas apresenta-se como um desafio, especialmente em 

paises em desenvolvimento como é o caso do Brasil. 

 Construir sistemas fortes de direitos de propriedade em países pobres não é tarefa 

fácil. Estabelecer uma forma democrática de governo não é garantia para um sistema forte de 

direitos de propriedade privada.  

A proteção à propriedade deve vir acompanhada da possibilidade do proprietário 

explorar o bem, usá-la e gozá-la amplamente. Neste contexto, conforme já ressaltado, a 

intervenção do Estado na propriedade quando imprescindível para a plena e adequada 

prestação de determinado serviço público ou execução de determinada atividade econômica, 

não representa ofensa ao direito de propriedade, e consequentemente não se apresenta como 

entrave ao desenvolvimento econômico.  

Uma vez imposta a servidão administrativa, faz-se necessária a fixação de 

indenização aos proprietários que tiveram o seu direito de propriedade limitado.  
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O decreto expropriatório, seja este expedido pelo chefe do executivo, seja este 

expedido pela agência reguladora, deverá reconhecer a área de interesse público e serão as 

agências reguladoras as fiscais do processo expropriatório responsáveis pela organização, pela 

fiscalização do atuar do concessionário, além de fazer a análise do quantum indenizatório a 

ser pago ao particular. 

Quando as servidões administrativas são necessárias aos permissionários e 

concessionários de serviços públicos, como nos setores de telecomunicações e energia 

elétrica, resta claro que as despesas com as servidões serão repassadas diretamente ao 

consumidor. Assim, a servidão administrativa representa não apenas uma intervenção direta 

sobre determinadas ou determinada propriedade privada, mas também um ônus a ser 

partilhado entre todos os consumidores. 

Assim, nas hipóteses em que se fizer necessário a imputação de servidão 

administrativa ou a desapropriação sobre determinada propriedade, as agências reguladoras, 

atuaram também na negociação a ser estabelecida entre o particular-proprietário e o 

concessionário expropriante tendo em vista que a fixação do quantum indenizatório deverá 

servir para ressarcir o particular das limitações sofridas ao seu direito de propriedade, e não 

pode ser fixada de forma a onerar excessivamente os executores dos serviços públicos, nem os 

executores de determinada atividade econômica em sentido estrito, que indiretamente 

repassaram os ônus da servidão para a sociedade. 

Desta feita, percebe-se que as agências reguladoras exercem relevante papel na 

propulsão do desenvolvimento econômico especialmente na busca do equilíbrio que se deve 

fazer rotineiramente entre o desenvolvimento econômico e a proteção aos direitos 

fundamentais, sejam estes de propriedade, de relação de consumo, etc. 

No caso das servidões, as agências reguladoras atuarão desde a analise do 

interesse público de forma técnica e isenta de interesses políticos, de forma autônoma ou 



164 

 

mediante autorização do chefe do Executivo, passando pela avaliação do processo de 

implantação, da intervenção direta do concessionário, do processo expropriatório, da fixação 

da indenização, e do controle a posteriori do justo repasse dos custos aos consumidores e a 

sociedade em sentido amplo. 
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CONCLUSÃO 

 

O Estado regulador, característico da pós-modernidade é resultado da crise do 

Estado de Bem Estar Social. É o Estado que controla de forma permanente e concentrada 

determinadas atividades privadas dotadas de interesse público, ou seja, de valor social. 

Através da atividade regulatória o Estado procura manter a harmonia da 

sociedade, buscando a satisfação do particular para com a prestação do serviço, em 

substituição ao Estado hipertrofiado, “falido”, do intervencionismo “pesado”. 

A intervenção indireta do Estado regulador só será legítima se observar os 

dispositivos constitucionais, preservando a legalidade, a supremacia do interesse público, a 

não ofensa ao conteúdo mínimo dos direitos fundamentais, atendendo aos anseios sociais e a 

separação de poderes. 

Para análise desta legitima intervenção reguladora, observou-se ser necessária 

uma nova “Leitura” do princípio da separação dos poderes, da legalidade, e da supremacia do 

interesse público de forma a serem analisados em consonância com as transformações 

ocorridas na sociedade, no Estado e, consequentemente, no direito público. 

O princípio da legalidade como princípio constitucional é espécie de norma 

jurídica que funcionam como identificador do próprio núcleo da Constituição e se materializa 

através dos “sub-princípios” da reserva da Lei e da supremacia ou prevalência da Lei.  

No que se refere ao princípio da supremacia do interesse público, conclui-se que 

por interesse público deve ser interpretado como direito da sociedade e não da Administração 

Pública. Tratar-se de princípio inerente a qualquer sociedade, sendo sua própria condição de 

existência. 

Ocorre que o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado deve 

ser aplicado sem excesso, observando os princípios da Administração Pública da 
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razoabilidade, da proporcionalidade, e da ponderação devendo servir de fundamento para o 

agir legítimo e legal do Estado, e não, como mecanismo para ofensa aos direitos individuais e 

coletivos. 

Percebeu-se que nas hipóteses de intervenção do Estado na propriedade privada, 

sob o fundamento do interesse público, deverá ser preservado um mínimo de eficácia de 

referido direito fundamental, como forma de proteger os princípios basilares da democracia e 

das finalidades da República Federativa do Brasil, qual seja, propulsão do desenvolvimento 

econômico e busca da justiça social. 

Assim, a intervenção do Estado sob os auspícios da proteção, não pode limitar o 

exercício dos direitos e garantias fundamentais, razão pela qual o princípio da supremacia do 

interesse público sobre o privado não deve funcionar como cláusula geral de restrição dos 

direitos e garantias fundamentais, os atingindo apenas de forma excepcional. 

Neste contexto regulador, a propriedade privada apresenta-se como um princípio 

explícito no texto constitucional e integra o núcleo político essencial da Constituição, 

funcionando como fonte primária de normatividade serve de alicerce, também serve de base 

para o Brasil como um Estado Democrático de Direito. 

Por isso a conciliação do interesse individual do interesse coletivo exige das 

Constituições modernas limitações aos direitos fundamentais a serem efetivas de forma 

proporcional em busca deste equilíbrio. 

Inerente ao próprio conceito de propriedade esta o de sua função social que passa 

a constituir o próprio fundamento de referido direito. O desvio de finalidade do princípio da 

função social para a prática de abusos, não pode ser utilizada como fundamento para 

minimizar sua relevância em busca da proteção dos princípios básicos da dignidade da pessoa 

humana, da sociabilidade e do bem estar social. 
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O respeito à propriedade, especialmente a propriedade “funcionalizada” é 

indispensável para a organização do mercado, para o desenvolvimento social, ao ser 

assegurada a proteção das invenções, a aquisição dos bens e a validade dos contratos, e 

confiando na livre iniciativa. 

Para tanto, a Constituição Federal defende que o Estado não poderá, por 

medida genérica ou abstrata, evitar a apropriação particular dos bens econômicos ou,  já tendo 

esta ocorrido, venha a sacrificá-la mediante um processo de confisco. As restrições a 

propriedade só poderão ser aquelas fundadas na própria Constituição, ou então nas 

concepções aceitas sobre o poder de polícia. 

Por sua vez, a servidão administrativa apresenta-se como instrumento de 

intervenção do Estado sobre a propriedade, fundado não no poder de polícia, mas no princípio 

da supremacia do interesse público sobre o privado e na função social da propriedade. 

A necessidade de limitação do uso da propriedade através da servidão 

administrativa surge exatamente quando se faz necessário o Estado intervir para auxiliar na 

promoção do desenvolvimento econômico e em conseqüência os atendendo aos interesses de 

toda uma coletividade e não apenas do proprietário de um imóvel individualmente 

considerado. 

A servidão administrativa tem uma função instrumental, no sentido de permitir a 

concretização de diversos deveres que a Constituição Federal, por possibilitar que a 

Administração Pública atinja o interesse público, especialmente os relativos aos objetivos 

fundamentais da República descritos no artigo 3º da Constituição Federal, quais sejam, 

garantir o desenvolvimento nacional e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 

Quanto à competência para instituir a servidão todos os entes da Federação terão 

legitimidade para exercê-la. Os concessionários de serviços públicos, e membros da 

administração indireta só poderão exercê-la mediante acompanhamento da Agência 
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reguladora que por sua vez poderão ter ou não a competência de publicar o Decreto 

expropriatório reconhecendo a utilidade pública, de acordo com a norma legal que as instituiu. 

No que se refere ao objeto de incidência todos os bens podem ser objeto de 

servidão administrativa, nesta hipótese necessária apenas observar se pertencente à União, aos 

Estados ou ao Distrito Federal, por uma questão de “hierarquia”. 

Para a imputação da servidão administrativa visando à convergência entre o 

interesse público e o interesse privado, o Estado deverá intervir nas atividades reguladas por 

intermédio das agências reguladoras que se apresentam como via institucional através da qual 

se consuma a mutação do papel do Estado em relação à ordem econômica. 

Setores de grande interesse econômico de atividades como mineração, água, 

energia elétrica, exploração petróleo, etc, vem sendo regulados por agências autônomas 

federais e muitas vezes têm esta regulação delegada a autarquias estaduais, atuando estas 

como fiscais e orientadores dos processos de instituição das servidões administrativas, quando 

há necessidade de intervenção nas propriedades privada para expansão dos serviços públicos. 

A partir da analise das normas instituidoras de algumas agências reguladora 

concluiu-se que o papel das agências reguladoras encontra-se bem materializado no Brasil, 

que vem exercendo amplamente as suas autonomias, de forma que sofreram raríssimas 

interferências judiciais.  

Observou-se ainda que o Poder Legislativo ao publicar as normas instituidoras das 

agências reguladoras federais poderiam ter dado maior margem de atuação, fazendo valer 

realmente o conceito de entes autônomos, de autarquias especiais.  

Vislumbrou-e que apenas nas normas reguladoras da ANEEL e da ANP no que se 

refere aos oleodutos, foi dada a referidas autarquias ampla autonomia nas hipóteses de 

servidões administrativas, dando a esta legitimidade de reconhecer a necessidade ou utilidade 

pública independente da intervenção do Poder Executivo o que diminui o tempo do processo 
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expropriatório aproximando o concessionário do Estado, e facilitando assim a prestação do 

serviço público ou a execução de determinada atividade econômica de forma célere. 

Na sociedade capitalista deve-se buscar dinamizar as atividades de forma que os 

resultados almejados sejam alcançados com o máximo de suas potencialidades, respeitando os 

valores jurídicos fundamentais do sistema: direito de propriedade dos bens de produção e 

liberdade de contratar. 

O Estado não pode ser o depositário de todas as demandas, de todas as esperanças, 

como se dependesse dele a satisfação de todas as necessidades e expectativas sociais.  

Atuando como regulador, como fiscal e normatizador das atividades 

essencialmente relevantes, estará ajudando a tornar mais eficiente os serviços prestados e 

conseqüentemente estará auxiliando o particular a satisfazer seus interesses pessoais e 

coletivos. 

Conclui-se ainda que em uma sociedade bem regulada nas suas relações sociais e 

econômicas, baseadas na propriedade privada e nos contratos, prescinde de uma grande 

instancia estatal, pois é capaz de desenvolver-se por si mesma. 

Por fim, foi destacado que o atuar das agências reguladoras não tem ofendido os 

princípios da legalidade nem o da separação dos poderes. Tem em verdade representando um 

legitimo atuar estatal na tentativa máxima de preservar o equilíbrio entre a expansão dos 

serviços públicos nos diversos setores da econômica e a preservação da propriedade como 

direito fundamental e propulsor do desenvolvimento econômico, através da regulação. 
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