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DIREITO ADMINISTRATIVO 

PEÇA PROFISSIONAL 

A União pretende desapropriar um imóvel situado na Rua X, n.º 2 004, Bairro XY, no Município de 

Petrolina, Estado de Pernambuco, cujo único proprietário é João da Silva, solteiro, maior de idade, com o 

objetivo de construir uma nova Delegacia da Receita Federal. Para essa finalidade, motivou o decreto 

expropriatório com a utilidade pública. Elaborou um memorial descritivo e pretende requerer a imissão 

provisória na posse do imóvel, depois de efetivar o depósito de R$ 20.000,00, que representa o dobro do valor 

venal do imóvel. 

Redija a petição inicial da ação de desapropriação a ser intentada pela União, perante a Justiça Federal  

do Estado de Pernambuco, na qual a expropriante indica o assistente técnico, engenheiro Mário Costa, CREA  

n.º 1 600, que formulará os quesitos oportunamente. 

Resposta: Esta peça está inserida em dois itens do programa de prova prática apresentado pela O.A.B., quais 

sejam: .DESAPROPRIAÇÃO (item 28) e PETIÇÃO INICIAL. Segue, modelo padrão para correção 

da resposta retirado do livro Teoria e Prática da Desapropriação, de autoria do Professor 

Associado de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Carlos Alberto 

Dabus Maluf, Ed. Saraiva, São Paulo, 2.ª ed. atualizada, págs. 38 a 40. 

CAPÍTULO IV 

Petição Inicial 

Na petição inicial o expropriante, fundamentando seu pedido num decreto expropriatório de utilidade 

pública, alega que tem necessidade premente de um determinado imóvel para uma certa finalidade. 

Assim, o Poder Público tem um remédio legal para obter um bem de propriedade particular. 

Exemplificativamente, a União pretende desapropriar um imóvel para nele construir a sede do IAPAS, a 

delegacia da Receita Federal, a sede da Caixa Econômica etc. 

O Estado necessita desapropriar um terreno com ou sem benfeitorias para nele construir uma rodovia, uma 

adutora etc. 

O Município, da mesma forma, através de um ato expropriatório, necessita alargar uma rua, uma avenida, 

fazer um viaduto, construir escolas etc. 

Alegando urgência, apresenta um memorial descritivo e requer imissão provisória na posse do imóvel, 

depois de efetuar o depósito da oferta. 

No mesmo pedido inaugural, a expropriante já indica o assistente técnico e formula quesitos. 

Com efeito, mister se faz esclarecer que algumas vezes a expropriante faz um pedido alternativo, ou seja, 

requer a constituição de uma servidão e, caso a perícia entenda a inviabilidade do mesmo, a conversão para 

desapropriação do domínio pleno. 
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Modelo de desapropriação de domínio 

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito ou Juiz Federal 

…(1), com sede na cidade de …, Rua … n. …, no Estado de …, inscrito no CGC sob o n. …, por seu 

advogado infra-assinado (anexo …)(2), vem propor AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO na forma do Decreto-Lei n. 

3.365, de 21-6-1941, que dispõe sobre desapropriação por utilidade pública, com as alterações da Lei n. 2.786, 

de 21-5-1956, pelos seguintes fundamentos de fato e de direito: 

I – ÁREA OBJETO DA DESAPROPRIAÇÃO 

Pela(o) …(3) foi declarada de utilidade pública para fins de desapropriação uma área de terra sem 

benfeitorias, necessária à implantação de …(4), configurada como lote n. …, quadra …, localizada na Rua …, 

conforme planta n. …, contendo … metros quadrados, cujas divisas e confrontações encontram-se descritas no 

memorial incluso (…). 

II – PROPRIETÁRIO 

Referida área, segundo consta, pertence a … (5), residente na Rua …, n.o …, na cidade de …, no Estado de … 

III – PREÇO OFERTADO 

Como indenização pela presente desapropriação, o expropriante oferece o preço de $ …(6), para cujo 

depósito requer a expedição da competente guia, esclarecendo que tal oferta se afigura bem superior ao dobro 

do valor venal pelo qual esse imóvel está cadastrado na Prefeitura de …, conforme certidão expedida em … 

 

 

(1) Indicação do órgão expropriante. 

(2) Procuração. 

(3) Indicação do diploma legal. 

(4) Indicação da destinação da área. 

(5) Indicação do proprietário. Em caso de espólio, deverá ser citado o inventariante. Em caso de pessoa 

jurídica, será citado o seu representante legal. Em caso de massa falida, será citado o síndico. 

(6) Na indicação do preço, esta oferta inicial é baseada, geralmente, nos valores venais do ano da 

propositura da ação. Esse valor, geralmente, não é final. O Juiz nomeará perito para elaboração do laudo de 

avaliação, evitando com isso sofra o expropriado prejuízo indenizatório. A confissão da ação implicará a 

inalterabilidade do valor oferecido, isto é, será aceita a oferta do órgão expropriante, o que ocorre raramente. 

IV – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CITAÇÕES. ASSISTENTE TÉCNICO. QUESITOS. OUTROS 

PEDIDOS 

Em face do exposto, a expropriante requer a V. Exa.: 

a) seja autorizada a expedição, a seu favor, de mandado de imissão provisória na posse da referida área, 

tendo em vista o caráter urgente da medida após o depósito do preço ofertado; 

b) seja determinada a citação do proprietário indicado no item II, com a autorização expressa no § 2.o do 

art. 172 do CPC, devendo ele comprovar, pelos meios hábeis, inclusive com a exibição do título de domínio, o 
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seu interesse e legitimidade para este processo, bem como desde logo prestar, para os fins do art. 31 e sob as 

penas do art. 38 do aludido Decreto-Lei n.º 3.365/41, todas as informações que possam interessar ao 

andamento do feito ou ao recebimento da indenização, tais como a existência de condôminos, sucessores, 

credores hipotecários, compromissários compradores e outros titulares de direito sobre a área exproprianda, 

indicando seus nomes, qualificações e endereços para que sejam cientificados da presente ação, para os fins de 

direito(7); 

c) seja dada ciência da propositura desta ação a eventuais ocupantes da área atingida, para imediata 

desocupação; 

d) seja nomeado perito para arbitramento da indenização, indicando como assistente técnico o Eng.º ... 

(CREA n. ..., ... Região), com escritório na Rua ... n. ..., na cidade de ..., no Estado e ..., e apresentando os 

quesitos inclusos (anexo ...); 

e) seja a ação julgada procedente para o efeito de decretar-se por sentença a desapropriação da área de 

terra acima descrita e caracterizada, com a sua conseqüente incorporação ao patrimônio do expropriante. 

Termos em que, dando-se à causa o valor de ..., 

Pede deferimento. 

..., ... de ... de 19... 

p.p. Advogado – OAB n. ... 

 

 

(7) Nas desapropriações que tramitam na Justiça Federal, indispensável será a citação da União através de 

seu advogado (CF, art. 131). 

 

 

QUESTÃO PRÁTICA 1 

O Governador de um dos estados brasileiros resolveu determinar a compra de 10 dúzias de xícaras de café e 

de chá, com emblema do Estado, para a recepção de uma autoridade estrangeira que viria tratar a respeito de 

vultuosa compra de produtos manufaturados de uma empresa estatal. Determinou que essa compra, estimada em 

R$ 25.000,00, segundo pesquisas feitas em lojas locais, fosse feita, de imediato, sem nenhuma formalidade ou 

procedimento, no estabelecimento comercial mais próximo da sede do Governo, com a justificativa de que a 

entrega seria mais rápida e porque o Estado tinha disponibilidade financeira. Responda se o Estado pode ou não 

realizar essa compra, de imediato, sem qualquer formalidade ou procedimento, e qual é o fundamento jurídico 

que embasa a sua resposta. 

Resposta: Os argumentos suscitados pelo Governador não têm amparo legal. O Estado não pode realizar essa 

compra diretamente, sem nenhum procedimento administrativo, pois com esse valor estimado de  

R$ 25.000,00, nem compra direta ele pode realizar. Há necessidade de se realizar o procedimento 

licitatório, em virtude do disposto no artigo 3.º, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, que 

se destina a garantir o princípio constitucional da isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa 

para o Estado. 
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QUESTÃO PRÁTICA 2 

Se todos os bens e direitos podem ser objeto de desapropriação, segundo a doutrina pátria, pergunta-se se os 

direitos personalíssimos, indestacáveis do indivíduo ou irretiráveis de sua condição cívica, podem ser objeto de 

desapropriação. Fundamente sua resposta. 

Resposta: Os direitos personalíssimos são inexpropriáveis, a doutrina é uníssona a respeito. Dentre eles, Hely 

Lopes Meirelles, na sua obra Direito Administrativo Brasileiro, 28.a edição, São Paulo, Malheiros 

ed., pág. 575, Maria Sylvia Zanella di Pietro, Direito Administrativo, 10.a, SãoPaulo, Atlas, pág. 

142, dentre outros doutrinadores que o candidato poderá mencionar. 


