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REMESSA  NECESSÁRIA  –  AÇÃO  DE
DESAPROPRIAÇÃO – DECRETO – UTILIDADE PÚBLICA
– HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  –  NECESSÁRIO
AJUSTE – FIXAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO ART. 27 § 1º
DO  DECRETO-LEI  –  DIFERENÇA  DO  PREÇO
OFERECIDO – PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA.

Na  desapropriação  por  utilidade  pública,  a  indenização,
além de prévia, deve ser justa, a fim de configurar justeza
no pagamento da indenização. Demais disso, deve agregar
ao valor real do bem expropriado, os danos emergentes, os
juros e atualização monetária,  as despesas judiciais  e os
honorários advocatícios.

Na ação de desapropriação, o Decreto-lei estabelece forma
própria de cominar os honorários de advogado, cujo valor
deve ser fixado nos termos do seu art. 27, §1º1.

Considerando  que  a  sentença  fixou-os  em  5%  do  valor
indenizatório, merece ajuste apenas para que o valor incida
sobre a diferença da indenização, ou seja, o valor ofertado e
o apurado no laudo pericial. 

1 Art. 27. [...]
§  1º   A sentença  que  fixar  o  valor  da  indenização  quando  este  for  superior  ao  preço  oferecido  condenará  o
desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença,
observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil,  não podendo os honorários ultrapassar R$
151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais).
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1ª  APELAÇÃO  CÍVEL  –  DESAPROPRIAÇÃO  –
UTILIDADE  PÚBLICA  –  INDENIZAÇÃO  –  FIXAÇÃO  –
BASE  –  LAUDO  PERICIAL  –  INTELIGÊNCIA  DOS
ARTIGOS  26  E  27  DO  DECRETO-LEI  Nº  3.365/1941 –
PERÍCIA  EXISTENTE  –  ELABORAÇÃO  POR  DOIS
OFICIAIS DE JUSTIÇA – JUSTO PREÇO – MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS – PERCENTUAL DE 20% SOBRE A
CONDENAÇÃO  –  IMPOSSIBILIDADE  –  AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL – DESPROVIMENTO.

Correta  a  fixação  da  indenização,  com  base  em  laudo
pericial2, a qual corresponde ao valor real e efetivo do bem
expropriado.

Em  razão  de  particularidades  dispostas  no  Decreto-Lei
3.365/41,  o  percentual  dos  honorários  advocatícios  deve
obedecer aos ditames do art. 27, § 1º, oscilando entre meio
e cinco por cento do valor da diferença e em sintonia com o
CPC.

2º  APELAÇÃO  –  DESAPROPRIAÇÃO  – UTILIDADE
PÚBLICA – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA –
MARCO INICIAL – LAUDO PERICIAL – PERTINÊNCIA DA
SUBLEVAÇÃO – PROVIMENTO DO APELO.

A correção monetária é devida a partir da data do laudo de
avaliação pericial do juízo e não da imissão de posse.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  REJEITAR  A  PRELIMINAR  E,  NO  MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO 1º APELO, DAR PROVIMENTO AO 2º APELO E
DAR PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA OFICIAL.

RELATÓRIO

Trata-se  Remessa  Necessária e  de  Apelações  Cíveis
interpostas, respectivamente, por Edilson Trindade Mamede e pelo Município
de Patos contra a sentença (fls. 158/161) prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da
Comarca  de  Patos,  o  qual  julgou  procedente  a  Ação  de  Desapropriação
promovida pelo  citado Município contra Edilson Trindade Mamede e Joancira

2REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
LAUDO PERICIAL. IMPARCIALIDADE. PREVALÊNCIA DO LAUDO OFICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. DEVIDOS
DESDE A IMISSÃO NA POSSE. JUROS DE MORA. ART. 15-B DO DEC-LEI Nº 3.365/41. CORREÇÃO MONETÁRIA
-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  ART.  27,  §1º,  DEC-LEI  Nº  3.365/41.  REDUÇÃO.  SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. 1. O laudo pericial judicial é de suma importância nas ações expropriatórias, devendo ser utilizado
como  parâmetro  para  a  fixação  da  indenização,  mormente  quando  constatada  a  sua  adequada  elaboração  e
fundamentação[...] 5. Deve ser minorada a verba honorária fixada, em observância ao art. 20, § 4º, do CPC.  (TJMG;
RN 1.0693.06.056589-4/002; Relª Desª Hilda Teixeira da Costa; Julg. 09/06/2015; DJEMG 12/06/2015)

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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de Souza Monteiro Mamede, nos seguintes termos:

“Julgo procedente o pedido e:
1 – Confirmando a liminar de imissão provisória na posse (fls.

14/15), reconheço o domínio da parte autora sobre o bem imóvel mencionado
na inicial; 

2  –  Fixo  como  justo  valor  indenizatório,  a  quantia  de  R$
162.500,00, decorrente da diferença entre o valor apurado judicialmente e o já
depositado.

Sobre  o  montante  acima incidirão:  a)  juros  compensatórios  de
12% ao ano (Súmula 18, do STF) e correção monetária, pelo INPC, a partir da
imissão  provisória  na  posse  do  imóvel  até  o  pagamento  ou  expedição  do
precatório; b) juros moratórios de 6% ao ano [....].

[...] Honorários advocatícios de 5% do valor indenizatório fixado
nesta sentença (art. 15-A, §1º) [...]

Em apelação de Edilson Trindade Mamede (fls. 174/178), a tese
defensiva sustenta: 1) a avaliação do laudo pericial do imóvel ocorreu à revelia
dos  demandados,  o  que  macula  valor  do  pagamento  referente  a  área
desapropriada; 2) o montante imputado é aquém do valor real de mercado e
não  corresponde  a  realidade;  3)  necessidade  de  realização  de  perícia;  4)
pagamento do valor no importe de R$ 120.000,00 para o lote 21 e R$75.000,00
para o lote 22, ambos da quadra 63; 5) majoração dos honorários advocatícios
para 20% sobre o valor da condenação.  Ao fim,  pugna pelo provimento do
recurso.

Em apelação do Município de Patos (fls. 179/13), a tese defensiva
sustenta que a correção monetária deve incidir a partir da confecção do laudo
de avaliação do bem expropriado, e não da imissão provisória na posse. Ao
fim, pugna pelo provimento do recurso.

Intimados  para  contrarrazões,  as  partes  não  manifestaram,  fls.
185/186.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento
da remessa necessária e dos recursos voluntários, fls. 191/195.

VOTO

A  desapropriação  por  utilidade  pública  encontra  permissivo
constitucional  no  artigo  5º,  XXIV,  com  demais  disposições  conferidas  pelo
Decreto-lei 3.365/1941.

É  um  ato  de  império  que  extingue  compulsoriamente  a
propriedade do administrado, mas que não pode representar sacrifícios aos
direitos individuais deste além dos estritamente necessários à expropriação.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
3



Apelação Cível e Remessa Oficial  nº 0003357-37.2011.815.0261

A Constituição impõe que o expropriado deve ser compensado
mediante  justa  indenização,  conforme realça  José de  Carvalho  dos Santos
Filho:

"[...]  Além de prévia,  a  indenização deve ser  justa.  [...]  Para  que se
configure a justiça no pagamento da indenização, deve esta abranger não só o valor
real e atual do bem expropriado,  como também os danos emergentes e os lucros
cessantes  decorrentes  da  perda  da  propriedade.  Incluem-se  também  os  juros
moratórios  e  compensatórios,  a  atualização  monetária,  as  despesas  judiciais  e  os
honorários advocatícios”3.

Com efeito, verifico que a intervenção supressiva do Município de
Patos  na  propriedade  dos  réus  atendeu  a  todas  as  exigências  do  devido
processo  legal,  tanto  no  que  diz  respeito  à  observância  das  regras
procedimentais  quanto  aos  princípios  constitucionais  regentes  da
administração, cingindo, agora, a questão quanto ao valor da indenização.

No caso em apreço,  o valor  da justa  indenização estabelecido
pelo magistrado de primeiro grau com base no laudo pericial confeccionado por
dois Oficiais de Justiça (fls. 152), foi escorreito e atendeu ao comando do artigo
26 e 27 do Decreto-Lei 3.365/1941, segundo o qual:

Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo
da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra
o expropriado.

Art. 27.  O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram
o seu convencimento  e  deverá  atender,  especialmente,  à
estimação  dos  bens  para  efeitos  fiscais;  ao  preço  de
aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua
situação,  estado  de  conservação  e  segurança;  ao  valor
venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à
valorização  ou  depreciação  de  área  remanescente,
pertencente ao réu.

Analisando o  laudo pericial  com seus anexos,  percebo que os
valores  apontados  para  indenização  são  compatíveis  com  a  área
desapropriada  e  que  a  perícia  é  idônea,  ao  levar  em  consideração  as
peculiaridades  dos  terrenos,  devendo  prevalecer  em  relação  aos  valores
apresentados  pelo  autor  e  réus.  Os  oficiais  de  justiça  consideraram  a
localização,  área  do  terreno,  potencial  de  comercialização,  próximo  a
mercadinhos, via de acesso e do próprio mercado imobiliário da cidade.

Os  lotes  foram  avaliados  em  R$  100.000,00  (lote  21)  e  em
R$70.000,00 (lote 22), totalizando R$170.000,00, não se afastando totalmente
do  laudo  dos  então  proprietários,  que  resultou  no  montante  final  de
R$195.000,00.

3 (CARVALHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 18ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 746)

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Como  a  sentença  adotou  o  laudo  isento,  elaborado  por  dois
oficiais de  justiça, entendo que justo para o caso em questão, somado a sua
imparcialidade,  por  isso,  deve  ser  aceito,  até  porque  a  área desapropriada
possui ao todo, 625 m² e foram sopesadas as diretrizes do art. 27 do Decreto-
Lei 3.365/1941.

Deste modo,  a sentença acolheu o laudo pericial  adequado às
peculiaridades  do  caso,  prevalecendo  à  avaliação  criteriosa  e  justa  e  não
aquém do valor de mercado.

Nesta  linha  de  raciocínio,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça
sedimentou entendimento de ser adequado adotar o laudo do perito oficial:

DESAPROPRIAÇÃO.  PERÍCIA.  LAUDO  DE  PERITO
OFICIAL ACOLHIDO, COM PRETERIÇÃO DO LAUDO DO
PERITO  DA  EXPROPRIANTE,  PORQUE  MELHOR
ADEQUADO AS PECULIARIDADES DO CASO. JUÍZO DE
CONVENCIMENTO  INSUSCETÍVEL  DE  CENSURA  NA
INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.4

Nesta Corte não diverge:

REMESSA OFICIAL ART. 28 DO DECRETO-LEI 3.365/41 --
PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO  AÇÃO  DE
/DESAPROPRIAÇÃO  UTILIDADE  PÚBLICA  PERÍCIA  /
VALOR INDENIZATÓRIO RAZOABILIDADE MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA  DESPROVIMENTO  DA  REMESSA.  A
desapropriação é o procedimento administrativo ou judicial
previsto em lei, de direito público, através do qual o Poder
Público,  ou  seus  delegados,  transfere  para  si,  mediante
prévia declaração de necessidade ou utilidade pública, ou
de  interesse  social,  de  forma  unilateral  e  compulsória,  a
propriedade de terceiro normalmente através de indenização
prévia, justa e em dinheiro.  Reputa-se correta a sentença
que,  na  ação  de  desapropriação,  fixa  o  valor  da
indenização, com base em laudo pericial conclusivo e
bem fundamentado, de forma a recompor a diminuição
patrimonial sofrida pelo expropriado.5

Assim, entendo que atendidos os requisitos legais para apurar o
justo valor da indenização, não razão para se falar em reforma da sentença
neste ponto.

Demais  disso,  sem  guarida  a  pretensão  de  Edilson  Trindade
Mamede de realização perícia, porquanto no termo de audiência de fls. 144,
resto consignado que “não há questões outras pendentes. Defiro a produção

4(RE 110502, Relator(a):  Min.  FRANCISCO REZEK, Segunda Turma,  julgado em 03/10/1986,  DJ 24-10-1986 PP-
20323 EMENT VOL-01438-04 PP-00812)
5(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 07320100029922002, 2ª SEÇÃO ESPECIALIZADA CÍVEL, Relator
Saulo Henriques de Sá e Benevides , j. em 19-03-2013)

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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de  prova  pericial,  consistente  na  avalição  da  área  desapropriada,  em  sua
integralidade [....] a avaliação será feite por dois oficiais de justiça [...].

Na  verdade,  foi  cumprido  exatamente  como  disposto  em
audiência  e  intimados  os  litigantes  do  laudo,  os  réus  apresentaram
impugnação,  requereram  o  pagamento  no  valor  do  laudo  por  eles
apresentados, sem maiores justificativas.

Por conseguinte, inexiste fundamento para nova perícia, pois já é
existente nos autos, ou mesmo, por outro lado, acolher a tese de que o laudo
ocorreu à revelia dos promovidos. 

Quanto aos honorários advocatícios, devo ponderar que, embora
a  insurgência  recursal  seja  de  majoração  para  20%  sobre  o  valor  da
condenação - e o pedido seja desacolhido - , mas, considerando que os autos
também estão submetidos a esta Corte por  força da Remessa Necessária,
alguns ajustes serão necessários.

O artigo 27, § 1º do Decreto-lei nº 3.365/1941 limita os honorários
de advogado aos percentuais de 0,5% a 5%:

Art. 27. [...]
§ 1º A sentença que fixar  o valor  da indenização quando
este  for  superior  ao  preço  oferecido  condenará  o
desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão
fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença,
observado  o  disposto  no  §  4o  do  art.  20  do  Código  de
Processo Civil,  não podendo os honorários ultrapassar R$
151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais).

É critério legal a forma de cominar os honorários de advogado.
Assim,  em  observância  ao  citado  preceptivo  legal,  na  espécie,  devem  ser
fixados em 5% sobre o valor da diferença detectada (entre o valor ofertado e o
apurado  no  laudo  pericial),  levando-se  em  consideração  o  trabalho
desempenhado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a teor do
artigo 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil/19736.

Por isso, considerando que a sentença fixou-os em 5% do valor
indenizatório, merece  ajuste  apenas  para  que  o  valor  incida  sobre  a
diferença da indenização, ou seja, o valor ofertado e o apurado no laudo
pericial. 

6 ADMINISTRATIVO.  CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO.  RECURSO ESPECIAL.  TEMPESTIVIDADE.  RECESSO FORENSE.
COMPROVAÇÃO POSTERIOR.  PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL (ARESP 137.141/SE).  AGRAVO CONHECIDO.
DESAPROPRIAÇÃO.  VIOLAÇÃO AO ART.  535,  DO CPC      . INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO DA DESAPROPRIAÇÃO À ÁREA TOTAL DO

IMÓVEL E JUSTA INDENIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS. ARTIGO 406, DO

CCB. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41      . SÚMULA Nº 389/STF.
VIOLAÇÃO AOS ARTS.  458       E 459  DO CPC      . NÃO CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO,  PARA CONHECER PARCIALMENTE DO

RECURSO ESPECIAL E,  NESSA PARTE,  NEGAR-LHE PROVIMENTO.  (STJ;  ARESP 374.152;  PROC.  2013/0232172-9;  PE;
PRIMEIRA TURMA; REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES; DJE 08/06/2015)

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Por conseguinte, não assiste razão ao pedido de majoração dos
honorários para 20% sobre o valor da condenação, eis que tal pedido não se
adequa ao caso em questão.

Por fim, e agora apreciado a insurgência do Município de Patos,
postula que a correção monetária seja contabilizada a partir da data do laudo
de avaliação, e não da imissão de posse, como preceituado na sentença.

De fato,  a tese deve ser acolhida,  ressaltando que é do laudo
pericial realizado pelos oficiais de justiça. A correção monetária7 teve ter por
base a partir do laudo pericial de avaliação judicial, cujo fim é preservar como
justa a indenização e ser  data em que se conheceu o valor  do bem a ser
indenizado. Por isso, a sentença deve ser reformada também neste ponto.

Por tais fundamentos:

1. Dou provimento parcial à remessa necessária, para reformar a
sentença no tocante aos honorários, a fim de que patamar de 5%, deva ser
contabilizado sobre o valor da diferença detectada (entre o valor ofertado e o
apurado no laudo pericial).

2. Dou provimento ao apelo do Município de Patos para reformar
parte  da  sentença,  de  modo  que  a  correção monetária  tenha como marco
inicial a data do laudo de avaliação do imóvel de fls. 152/153;

3. Desprovejo o apelo interposto por Edilson Trindade Mamede;

É como voto.

7 ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.   AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE  PÚBLICA.  ARBITRAMENTO  DA
INDENIZAÇÃO.   LAUDO  PERICIAL.  VALORES   AFERIDOS   PARA   A   DATA  DA  IMISSÃO  NA  POSSE.
POSSIBILIDADE.  PERSUASÃO   RACIONAL.  CONSIDERAÇÃO  DE  ELEMENTARES  FÁTICAS  DA DEMANDA.
VALORIZAÇÃO   EXTRAORDINÁRIA   DO   IMÓVEL.  ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA  DO  EXPROPRIADO.
UTILIZAÇÃO  DE  PARÂMETRO  DISTINTO  DA AVALIAÇÃO  JUDICIAL.  SÚMULA 568/STJ.  TERMO  INICIAL  DA
CORREÇÃO MONETÁRIA. LAUDO PERICIAL. INAPLICAÇÃO. MOMENTO INDENIZATÓRIO DISTINTO. [...] 6.  Por
outro  lado,  a  correção  monetária  tem  como  finalidade preservar  o  valor da moeda, recompor o valor do
capital depreciado pelo  transcurso do tempo. Assim, portanto, justifica-se que o valor indenizatório,  quando
apurado  a   partir   do   laudo pericial,  seja  corrigido  monetariamente a  partir  do  momento  em que essa
aquilatação é  feita,  ou  seja, corrige-se monetariamente o valor indenizatório apurado pelo laudo pericial desde
quando este foi elaborado. [...] 9. Em desapropriação, o termo inicial da correção monetária deve ser sempre  o  da
avaliação  do  imóvel:  se  feita  com  base no laudo pericial,  então  deste  correrá;  se,  do  contrário,  avaliado  em
consideração  à  data  da  imissão na posse, devida a correção desde então. 10. Agravo interno provido parcialmente.
(AgInt  no  AREsp  998.611/PR,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em
28/03/2017, DJe 03/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMÓVEL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA. MUNICÍPIO
ISENTO DO PAGAMENTO DE CUSTAS COM BASE NO DISPOSTO NA LEI  Nº 14.939, DE 29/12/2003. JUROS
LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA.  ART.  15-B DO DECRETO-LEI  Nº 3.365/41.  INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO
MONETÁRIA A PARTIR  DA DATA DO  LAUDO  PERICIAL.  SENTENÇA PARCIALMENTE  REFORMADA.  Em  se
tratando de ação de desapropriação para obras de interesse público, [...] e correção monetária são fixados em Lei
Especial, qual seja, o Decreto-Lei nº 3.365/41, razão pela qual não se aplica a referida norma ao caso desses
autos. A correção monetária incide a partir do laudo pericial de avaliação do bem expropriado, apresentado
pelo  perito  oficial. (TJMG;  AC-RN 1.0024.11.317724-0/001;  Relª  Desª  Vanessa Verdolim  Hudson Andrade;  Julg.
02/06/2015; DJEMG 10/06/2015)
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Apelação Cível e Remessa Oficial  nº 0003357-37.2011.815.0261

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes  Bezerra  Cavalcanti),  o  Exmº.  Des.  José  Ricardo  Porto  e  o  Des.
Leandro dos Santos. Presente à sessão  a Exmª.  Dr.Janete Maria Ismael da
Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 15 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/04
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