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ESTADO DE MINAS GERAIS 
ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO 
 

O Advogado-Geral do Estado, Dr. Marco Antônio Rebelo Romanelli, proferiu 
no Parecer abaixo o seguinte Despacho: 
“Aprovo. Em 09/11/2010” 
 
Procedência: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG 
Interessado: Assessoria Jurídica da SEPLAG  
  Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG  
Número:      15.054 
Data:            9 de novembro de 2010 
Ementa:  

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PLEITO DE 
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO 
PELO EXPROPRIADO. CADUCIDADE DO 
DECRETO EXPROPRIATÓRIO. ANÁLISE 
QUANTO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 
INOCORRÊNCIA. 

 

     

 

  RELATÓRIO  

 

 

  Foi encaminhado pelo Assessor-Chefe da Assessoria Jurídico-
Administrativa da SEPLAG, Caio Carvalho Pereira, Ofício SEPLAG/AJA/Nº 
0421/10, solicitando orientação quanto ao pleito administrativo formulado pelo 
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG concernente ao 
pagamento de indenização decorrente da desapropriação indireta de imóvel de 
sua propriedade. 

  Segundo o expediente de consulta, o Estado de Minas Gerais nos 
idos de 1.989, de forma indireta, iniciou a desapropriação do imóvel intitulado 
“Fazenda da Colina”, de propriedade do BDMG com o fulcro de implantar 
habitações populares. A fim de formalizar o procedimento, publicou-se o 
competente decreto expropriatório, no entanto, a transferência de titularidade e, 
por conseguinte, o pagamento da indenização não se operou diante de 
irregularidades na matrícula do imóvel.  
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  Diante disso, o BDMG propôs junto à Secretaria de Estado de 
Fazenda o recebimento da indenização pela desapropriação indireta por meio de 
dação em pagamento dos “direitos creditórios oriundos dos instrumentos 
contratuais referentes à operações de financiamento de titularidade do Estado 
provenientes do Banco do Estado de Minas Gerais S.A. – BEMGE, e do Banco 
de Crédito Real de Minas Gerais S.A. – CREDIREAL”. A mencionada carteira 
perfaz o valor de R$ 8.784.714,00 conforme avaliação realizada em outubro de 
2009 pela empresa de auditoria BDO Trevisan. 

  Consta ainda do expediente, manifestação da SEF no sentido de 
que “há concordância com o valor da carteira rural” e que, “é patente o 
interesse desta Secretaria (SEF) em ceder os ativos para que a SEPLAG 
regularize a desapropriação do mencionado imóvel.” 

Concernente ao pleito, a SEPLAG através de sua Assessoria 
Jurídica submete a questão à análise desta Consultoria Jurídica, especificamente 
“quanto à prescrição do direito de indenização pleiteado pelo Banco diante do 
decurso do tempo desde a imissão na posse e a expedição do decreto de 
declaração de utilidade pública, tendo em vista que nem a doutrina nem a 
jurisprudência têm entendimento pacífico sobre o tema”. 

É o breve relatório. Opina-se. 

  PARECER 

  Relata o expediente de consulta ter o Estado de Minas Gerais, a 
partir do ano de 1.989, edificado o Conjunto Habitacional do Bairro da 
Liberdade com esteio no Programa Comunitário de Habitação Popular – Pró-
Habitação em imóvel de propriedade do Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais S.A. – BDMG denominado “Fazenda da Colina” e localizado no 
município de Ribeirão das Neves/MG. 

  Noticia ainda que no ano de 1.993, haviam sido erigidas 500 
(quinhentas) unidades habitacionais conforme Ofício SEHAB/GAB/548/93 da 
então Secretaria de Estado da Habitação.  

Segundo ainda o histórico integrante da consulta, com o fito de 
regularizar a incorporação do imóvel ao patrimônio estatal mediante sua 
afetação, publicou-se o Decreto nº 38.061 em 04.06.1996, para fins 
expropriatórios, sendo a indenização fixada em R$ 1.025.605,24, valor este 
apurado em 15.12.1994, segundo avaliação realizada pela Secretaria de Estado 
de Recursos Humanos e Administração, porém, não se concretizou a 
desapropriação diante de irregularidades na matrícula do imóvel perante o 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedro Leopoldo/MG. 
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Dando continuidade, a partir de novo levantamento topográfico 
com memorial descritivo do imóvel, apurou-se uma área remanescente averbada 
junto ao Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão das 
Neves/MG, procedendo-se nova avaliação do bem por empresa especializada 
para aferir o montante de R$ 12.300.000,00 (doze milhões e trezentos mil reais) 
conforme laudo de avaliação datado de 24.10.2006 e ratificado pela Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, nos termos do laudo de 
avaliação nº 104/2006 emitido em 24.10.2006 por engenheiro da citada Pasta.  

  Sanadas as irregularidades na matrícula do imóvel a partir do 
referido levantamento topográfico, pleiteia o BDMG a indenização pela 
ocorrência da denominada desapropriação indireta, possibilitando, desta forma, 
a transferência do direito de propriedade do imóvel para o ente estatal, e 
posteriormente, a conferência de legitimação da titularidade para a população 
residente no local.  

  Quanto à proposta feita pelo BDMG para o recebimento do valor 
da indenização, a Secretaria de Estado de Fazenda manifestou concordância por 
meio do Of.SEF.GAB.STE. nº 812/2010: “há concordância da SEF com o 
valor da carteira rural composta pelos ativos remanescentes dos bancos 
privatizados BEMGE e CREDIREAL, estabelecidos em R$ 8.784.714,00, a 
preços de junho de 2009, especificado no relatório dos Auditores 
Independentes BDO TREVISAN (...)”. 

Ab initio, esclarece-se por oportuno, que o expropriado BDMG, na 
condição de empresa estatal, possui personalidade jurídica de direito privado, 
daí seus bens qualificam-se como privados, sujeitando-se ao direito comum, nos 
termos do art. 173, §1º, inciso II da Constituição Federal. 

  Adentrando o tema da consulta e conforme dicção da insigne 
MARIA SYLVIA ZANELLA DE PIETRO, em sua obra Direito 
Administrativo, Editora Atlas, 23ª edição, “a desapropriação é o procedimento 
pelo qual o Poder Público ou seus delegados, mediante prévia declaração de 
necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao 
proprietário a perda de um bem, substituindo-o em seu patrimônio por justa 
indenização”. (pág. 181)  

  No caso em estudo, percebe-se que a imissão na posse se deu antes 
da prévia declaração de necessidade pública e desprovida de qualquer 
formalidade. Noutras palavras, três anos anteriores à publicação do decreto 
expropriatório, quinhentas habitações populares já haviam sido construídas no 
terreno de propriedade do BDMG. 
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Daí o instituto que melhor se adapta, de fato, é a chamada 
desapropriação indireta, descrita pela administrativista MARIA SYLVIA 
ZANELLA DE PIETRO: “desapropriação indireta é a que se processa sem 
observância do procedimento legal; costuma ser equiparada ao esbulho e, por 
isso mesmo, pode ser obstada por ação possessória.” (obra citada, pág. 184).  

Na mesma linha, DIÓGENES GASPARINI define o instituto: 
“ indireta é a desapropriação em que não se obedeceu a esse procedimento 
(expropriatório). Não há ato declaratório, nem fase executória, mas o Poder 
Público expropriante entra na posse do bem e passa a agir como se fosse seu 
proprietário” (Direito Aministrativo. Editora Saraiva, 13ª edição, fls. 817) 

No caso em comento, afigura-se ter se operado o instituto em 
questão, visto que o ente estatal apossou-se diretamente do bem, dando-lhe uma 
destinação pública ao edificar as habitações populares, e, somente após a 
conclusão das mesmas é que se fez expedir o decreto expropriatório, sem  
observância ao rito próprio.  

Nesta esteira, afetado o bem ao uso e destinação pública, cabe ao 
expropriado buscar indenização nos moldes da chamada desapropriação legal, 
com observância ao prazo prescricional, a fim de possibilitar a regularização da 
situação patrimonial do imóvel, vez que a simples afetação do bem particular a 
uma destinação de interesse da Administração Pública não constitui forma de 
transferência da propriedade. 

No dizer de DIÓGENES GASPARINI, amparado pelo inciso 
XXIV do art. 5º da Constituição da República, “a desapropriação consuma-se, 
isto é, chega ao fim com o depósito em juízo ou com o pagamento da justa 
indenização”. (obra citada, pág. 816). 

Daí, patente o direito à indenização em razão da desapropriação 
levada a efeito pelo Poder Público Estadual Mineiro.  

A Constituição Federal não define quem está acobertado pela paga 
justa e prévia devida em razão do ato expropriatório, mas para ser justa deve 
repor o patrimônio daquele cujo bem objeto acudia como direito de propriedade.  

Em termos de prescrição, o mesmo autor entende que “esse direito 
era entendido, como ainda é, como de natureza real pela doutrina e pela 
jurisprudência. Por ser assim, só prescrevia em vinte anos (STF, RTJ, 61:384 e 
Súmula 119 do STJ), pois se lhe aplicava o prazo da prescrição aquisitiva nos 
termos do art. 550 do CC de 1916. Não se aplicava, por tal razão , a prescrição 
geral qüinqüenal do Decreto federal n. 20.910/32”. (pág. 817) 
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A Medida Provisória n. 1.774-22 em 1999 expedida para alterar a 
redação do parágrafo único do artigo 10 da Lei Geral das Desapropriações, para 
delimitar em cinco anos o prazo para ajuizamento de ação de indenização por 
apossamento administrativo ou desapropriação indireta, restou prejudicada 
diante da propositura da ADIn 2.260/DF. 

Em abordagem sobre o tema, RAQUEL MELO URBANO DE 
CARVALHO, em profundo estudo, afirma “que o Estado não se torna dono do 
bem de que se apossou com a mera afetação, mas sim com o pagamento das 
perdas e danos. Daí a natureza destas de direito real. Mas não de direito real 
considerado genericamente. De fato, e por mais peculiar que possa parecer, 
direito real de propriedade.” E continua, “referida circunstância tem 
repercussão direta na definição do prazo prescricional do direito de pleitear 
perdas e danos. Afinal, somente se pode admitir finda a pretensão indenizatória 
do proprietário esbulhado após ultrapassado o período de tempo necessário 
para a incorporação gratuita do bem ao domínio público, o que somente 
ocorre quando decorrido o prazo de usucapião. Daí porque sempre se afirmou 
que o prazo de prescrição, no caso de desapropriação indireta, não seria 
qüinqüenal, mas o prazo de 20 anos que o artigo 550 do Código Civil de 1916 
fixava para a usucapião extraordinária.” (Curso de Direito Administrativo, Ed. 
Podium, 1ª edição, pág. 500). 

O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento pelo 
Enunciado 119 de que o prazo prescricional seria de 20 anos para aquisição do 
domínio por usucapião, não sendo outra a posição dos tribunais pátrios:  

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. 
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. DESAPOSSAMENTO 
ILEGÍTIMO. I - Dada a natureza real da ação de indenização 
por desapropriação indireta, vintenário o prazo prescricional 
a teor do enunciado da Súmula nº. 119 do STJ. (apelação 
cível, 1.0499.07.004373-6/001, tendo como Relator o 
Desembargador Fernando Botelho, publicado em 
17.03.2010) 
 
A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO FUNDADA EM 
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. A 
EXPROPRIAÇÃO INDIRETA É AÇÃO DE NATUREZA 
REAL POR EMBASAR-SE NO DIREITO DE 
PROPRIEDADE, NÃO ESTANDO SUJEITA AO PRAZO 
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, MAS REGENDO-SE NO 
PARTICULAR, PELO ART. 177 C/C O ART. 550 DO 
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CÓDIGO CIVIL. 1- Prescreve em vinte anos contados da 
ocupação a ação de desapropriação indireta que, por se tratar 
de demanda envolvendo direito real, cuja pretensão somente 
se extingue com a ocorrência de eventual usucapião, não se 
subsume às prescrições do Decreto nº 20.910/32”. (STJ 2ª 
Turma – REsp nº 460.263-PR, rel. Min. João Otávio 
Noronha, DJU de 16.08.2004, p.186) 
 

RAQUEL MELO URBANO DE CARVALHO adverte para a 
observância ao disposto no art. 1.238 do Novo Código Civil que reduziu para 
quinze anos o prazo prescricional, devendo o intérprete se ater à questão do 
direito intertemporal cumprindo-se a regra de transição do artigo 2038 do NCC. 

Noutras palavras, deve o aplicador do direito perquirir se a 
violação ao direito real de terceiro levada a cabo pela Administração Pública se 
deu quando ainda em vigor o Código Civil de 1916, pois, conforme a regra do 
artigo 2.028 do NCC: “serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por 
este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais 
da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.  

Cediço que a data inicial para fins de contagem do prazo 
prescricional deve coincidir com a imissão na posse pelo Estado de Minas 
Gerais, retira-se do expediente de consulta ter sido levada a cabo no ano de 
1.989, pelo que, projetaria-se, inicialmente, o direito indenizatório para o ano de 
2009.    

Desta sorte, ocorrido o apossamento pelo Estado no ano de 1989, 
ou seja, sob a égide do código antecessor, em tese, quando do início da vigência 
do novo ordenamento civil em 01.01.2003, já teria transcorrido mais da metade 
do prazo prescricional, fazendo prevalecer o prazo da lei anterior que totaliza 
vinte anos.  

No entanto, a questão não é tão singela, sendo que outras nuances 
devem ser levadas em consideração pelo intérprete pertinente às hipóteses de 
interrupção ou suspensão do prazo prescricional. Noutras palavras, não se pode 
olvidar dos atos praticados pelo administrador público que caracterizaram o 
intento expropriatório e por tal razão, obstaram a fluência do prazo para o 
término do direito do expropriado em se ver ressarcido pelos cofres públicos. 

O art. 202 do Código Civil enumera dentre as causas de 
interrupção, qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe 
reconhecimento do direito pela Administração Pública.   
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Notadamente, o primeiro ato foi a publicação do decreto 
expropriatório em 04 de junho de 1996, tendo por finalidade a desapropriação 
por interesse social definida pela Lei Federal nº 4.132/62 que estabelece ainda 
em seu art. 3º, o prazo bienal para a caducidade do ato.  

Leciona CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO que a 
“caducidade da declaração de utilidade pública é a perda de validade dada 
pelo decurso de tempo sem que o Poder Público promova os atos concretos 
destinados à efetivá-la”. (Curso de Direito Administrativo, 13 ed., Malheiros, 
2000, p. 725). 

Muito embora a caducidade diga respeito à concretização dos atos 
expropriatórios e não ao pagamento da indenização, fato é, que o decreto 
interrompe a contagem prescricional para que o detentor da propriedade afetada 
busque seu ressarcimento junto à Administração Pública.    

Diante desse ato, interrompidos os sete anos transcorridos desde a 
imissão na posse em 1.989 até a data da publicação do decreto, iniciou-se novo 
lapso a partir de 05 de junho de 1998 diante da caducidade bienal do ato. Neste 
norte, de se adotar o prazo definido pelo Novo Código Civil fixado em quinze 
anos, projetando-se, destarte, para o ano de 2013.  

Roborando a tese acima, RAQUEL MELO URBANO DE 
CARVALHO leciona: “certo é que o período de 15 (quinze) anos pode ser 
interrompido por qualquer ato de reconhecimento do domínio pelo Poder 
Público, como. p.ex., a publicação do decreto de utilidade pública ou interesse 
social: ‘é iterativa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o prazo 
prescricional das ações de desapropriação indireta se inicia com o ilegítimo 
apossamento administrativo, mas se interrompe com a publicação do decreto 
de utilidade pública do imóvel (REsp nº 151.243-PR, Rel. Min. Francisco 
Peçanha Martins, 2ª Turma do STJ, DJU de 02.05.2000, p.130.)” (pág. 502)  

Neste norte, tendo o prazo prescricional iniciado sua fluência no 
ano de 1989, indene a interrupção pela publicação do decreto em 1.996, 
projetando-se, destarte, nova contagem da data em que o ato caducou e sob a 
égide do novo regramento civil brasileiro, definindo a previsão do término 
temporal para junho de 2013. 

 
 
 
   
 
 



 

Av. Afonso Pena, 1.901 – Edifício Séculos  - Funcionários – Belo Horizonte – MG -  CEP 30130-004 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO 
 

  CONCLUSÃO 

Pelo exposto, afastada a ocorrência da prescrição, opino no sentido 
de ser devida a indenização pela afetação do bem objeto de desapropriação 
indireta da titularidade do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais- 
BDMG, possibilitando, desta forma, a consumação da desapropriação e 
posterior transferência do direito de propriedade do imóvel para o ente estatal a 
ser formalizado por meio de escritura pública a fim de regularizar a situação 
patrimonial do bem. 

  À consideração superior. 

Belo Horizonte, 01º de novembro de 2010 

  

  Ana Paula Muggler Rodarte 
  Procuradora do Estado  
  Masp 598204.6 - OAB/MG 68.212  
 

“APROVADO EM: 9/11/10” 
SÉRGIO PESSOA DE PAULA CASTRO 
Procurador Chefe da Consultoria Jurídica 

Masp 598.222-8 - OAB/MG 62.597 
 

 


