
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005203-41.2010.815.0731
ORIGEM      : Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Cabedelo
APELANTE  : Município de Cabedelo, representado por sua procuradora, Fernanda 
Luna Maciel Coqueijo
APELADO    : Fábio Moura Pessoa  (Adv. Rômulo Bezerra de Queiroz)
 

RECURSO  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE 
DESAPROPRIAÇÃO.  PROCEDÊNCIA.  PERÍCIA 
REALIZADA  POR  PROFISSIONAL  NOMEADO  PELO 
JUÍZO.  VALOR  DA  INDENIZAÇÃO  JUSTO. 
JURISPRUDÊNCIA  PACÍFICA  DESTA  CORTE.  SÚMULA 
253,  STJ.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557  DO  CPC. 
SEGUIMENTO NEGADO.

- Em ação de desapropriação por utilidade pública, o juiz não 
pode desprezar  a perícia  para  fixar  o valor  da indenização, 
principalmente se não foram produzidas provas contrapostas 
capazes de modificá-la.

- STJ - Súmula 253 - O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a 
decidir o recurso, alcança o reexame necessário. 

Trata-se de apelação e remessa necessária da sentença prolatada 
pelo  Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Cabedelo,  que julgou procedente 
pedido formulado em ação de desapropriação proposta pelo Município de Cabedelo 
contra Fábio Moura Pessoa.

Alega o promovente que desapropriou um imóvel no Município 
de Cabedelo/PB, correspondente ao Lote nº 17 da Quadra 6B, do Loteamento Oceania 
VI, na Praia do Poço, medindo 200,0 m², para a construção de casas populares.

Requereu, liminarmente, a imissão na posse, tendo acostado aos 
autos cheque administrativo no valor de R$ 443,09 (quatrocentos e quarenta e três 
reais e nove centavos)(fl. 18).

Tendo  sido  intimado,  o  promovido  apresentou  contestação, 
impugnando o valor do imóvel e requerendo uma nova avaliação, a qual foi deferida 



e realizada pelo perito nomeado pelo Juízo (fls. 87/95). Nos termos do parecer técnico 
apresentado pelo perito, constatou-se que o imóvel em comento está avaliado em R$ 
24.500,00 (vinte e quatro mil reais).

Intimadas para se manifestarem a respeito da nova avaliação, o 
Município se manteve inerte (fl. 122).

Sobreveio  sentença,  que  julgou  o  pedido  procedente  para 
determinar  a  desapropriação  da  área  especificada  na  inicial  e  a  adjudicação  do 
imóvel  em  favor  da  parte  autora  e  condená-la  a  pagar  à  parte  promovida  a 
indenização no valor total de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), 
devidamente corrigido, descontando-se, do total, o valor já depositado pelo autor.

Inconformado, alega o Município de Cabedelo que a sentença se 
baseia  em avaliação que não condiz com a realidade imobiliária da região, haja vista 
o  lote  declarado  de  utilidade  pública  não  possuir  a  valorização  imobiliária 
apresentada no laudo judicial.

Sustenta  não  haver  no  local  onde  está  situado  o  terreno 
pavimentação pública nem tampouco saneamento básico, tratando-se de região sem 
infraestrutura e baixa liquidez, não havendo, pois, como se concretizar o valor do 
metro quadrado arbitrado pelo perito.

Destaca que,  segundo cadastro do ITBI juntado aos autos,  os 
valores  venais  atuais  dos  imóveis  localizados  no  Município  de  Cabedelo  foram 
reajustados nos moldes do valor atual de mercado, através da LC 36/2012, sendo o 
valor  venal  do  lote  declarado  de  utilidade  pública  de  R$  12.546,00  (doze  mil, 
quinhentos e quarenta e seis reais).

Assevera, outrossim, no tocante às custas processuais, que, nos 
termos do art. 30 do Decreto-Lei nº 3.365/41, as custas serão pagas pelo autor se o réu 
aceitar o preço oferecido; caso contrário, pelo vencido, ou em proporção, na forma da 
lei.

Aduz, quanto aos honorários, não ter sido observado o efetivo 
trabalho e zelo realizado pelo patrono do expropriado, que, no caso em tela,  não 
representa  os  4%  (quatro  por  cento)  sobre  a  diferença  entre  o  ofertado  pelo 
Município e o valor estipulado na indenização.

No que concerne aos juros compensatórios,  argumenta que o 
art.  15-A da  Lei  das  Desapropriações  (Decreto-Lei  3.365/41),  dispõe  que somente 
serão  devidos  em  caso  de  imissão  na  posse  do  bem  declarado  de  utilidade  ou 
necessidade pública, razão pela qual a sentença merece reforma, a fim de que seja 
excluída a condenação em juros, uma vez que o bem ainda se encontra sob a posse do 
apelado.



Afirma, ademais, que a indenização deverá ser paga mediante 
sistema de precatórios, não sendo possível o pagamento de condenação judicial em 
dinheiro sem expedição de precatório ou previsão orçamentária prévia,  conforme 
dispõe o art. 100 da CF.

Além  disso,  requer  não  sejam  fixados  juros  e  correção 
monetária,  tendo  em  vista  que  não  houve  imissão  na  posse,  estando  o  bem  sob 
responsabilidade patrimonial do expropriado, nem tampouco custas processuais, em 
razão de determinação expressa no art. 30 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  recurso,  nos  moldes 
trazidos nas respectivas razões de apelação.

O  apelado  apresentou  contrarrazões,  no  sentido  do 
desprovimento do recurso (fls. 139/142).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no sentido do 
desprovimento do recurso (fls. 149/155).

É o relatório. Decido.

A presente  questão  refere-se  a  uma Ação  de  Desapropriação 
ocorrida em favor do Município de Cabedelo, que desapropriou o imóvel em questão 
destinado a utilidade pública, mediante o pagamento de indenização ao proprietário 
do referido imóvel, Fábio Moura Pessoa, ora apelado.

A desapropriação  constitui-se  em  ato  compulsório  do  Poder 
Público para incorporar em seu patrimônio bem particular, mediante necessidade ou 
utilidade pública, ou por interesse social, devendo haver prévia e justa indenização 
em dinheiro, conforme afirma o inciso XXIV, do art. 5º, da CF/88.

Sendo  assim,  conforme  preceitua  o  texto  constitucional,  a 
indenização devida deverá obedecer ao imperativo constitucional de ser justa,  de 
modo  que  o  valor  pago  deverá  corresponder  ao  valor  atualizado  do  bem,  não 
podendo causar prejuízos àquele que tem perdida a propriedade e a posse do seu 
imóvel, bem como prévia e em dinheiro, indicando o momento para o pagamento a 
título de indenização.

Como  se  pode  perceber,  além da  ocorrência  de  um de  seus 
pressupostos  (a  utilidade pública,  a  necessidade  pública  ou o  interesse  social),  é 
imprescindível, para que ocorra a desapropriação, a justa e prévia indenização em 
dinheiro.

No caso em tela, analisando detidamente os autos, verifico que 



o Município de Cabedelo, visando à imissão na posse do imóvel, efetuou depósito 
judicial no valor de R$ 443,09 (quatrocentos e quarenta e três reais e nove centavos), 
tendo o pedido liminar sido indeferido, ante o valor irrisório depositado.

A propósito, a pedido do promovido, foi realizada uma outra 
avaliação, agora feita por perito nomeado pelo Juízo, na qual o valor do imóvel foi 
estipulado  em  24.500,00  (vinte  e  quatro  mil  e  quinhentos  reais),  sendo  que  o 
Município, devidamente intimado para se manifestar sobre o laudo, nada fez, tendo 
decorrido o prazo in albis (fl. 122).

Com  efeito,  somente  ao  apelar  o  Município  impugna  a 
avaliação feita pelo perito, não lhe assiste,  porém, qualquer razão, tendo em vista 
tratar-se de lote de 200m², localizado próximo à praia,  onde os terrenos são mais 
valorizados.

Outrossim, o valor informado pela edilidade (R$ 3.000,00 – três 
mil  reais)  está  bem  abaixo  da  realidade  mercadológica,  tendo  o  parecer  técnico 
levando  em  conta,  além  da  localização  e  da  área  do  terreno,  o  potencial  de 
comercialização,  as  características  do  imóvel,  e  o  valor  do  metro  quadrado, 
considerando a amostragem e negócios feitos na região.

Ademais, nos termos do que preceitua a própria Constituição 
Federal, em seu art. 5º, XXIV, a indenização deverá ser prévia, justa e em dinheiro, 
razão  pela  qual  entendo  que  deve  ser  paga  previamente,  sendo  de  fundamental 
importância que o promovente efetue o pagamento da diferença do valor.

A  jurisprudência  do  TJ/PB  é  vasta  quando  trata  da 
desapropriação e da necessidade de uma justa e prévia indenização em dinheiro, in  
verbis:

“ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR 
UTILIDADE PÚBLICA -  Parcela  de terreno de propriedade 
privada - Construção de viaduto - Perícia judicial adequada 
que  arbitra  um  valor  indenizatório  justo  -  Observância  de 
todas  as  providências  legais  -  Desprovimento  da  Remessa. 
Manutenção do Decisum. I.  Em ação de desapropriação por 
utilidade pública,  o  juiz  não pode desprezar  a perícia  para 
fixar  o  valor  da  indenização,  principalmente  se  não  foram 
produzidas provas contrapostas capazes de modificá-la. II. Em 
sede  de  recurso  oficial,  cumpre  esquadrinhar  a  sentença 
proferida pelo juiz de primeira instância.” 1

“PROCESSUAL  CIVIL  -  Remessa  Oficial  e  Recurso 

1 TJ/PB – RO nº001.2007.024566-5/001 – Rel. Des. João Batista Barbosa (juiz convocado) – 1ª Câmara Cível – Dj 10/12/2009.



Voluntário  -  Ação  de  Desapropriação  -Utilidade  pública  - 
Indenização  justa  -Arbitramento  de  acordo  com  o  Laudo 
Pericial -Manutenção  -  Desprovimento  dos  Recursos.  -  As 
desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e 
justa  indenização em dinheiro. -  O método comparativo de 
mercado,  nas  avaliações,  é  o  mais  aceito  pela  doutrina  e 
jurisprudência,  eis  que  apresenta  maior  segurança  para  se 
chegar ao valor da justa indenização . TJPR - 54 Câmara Cível 
-Apelação Cível 350.929-1 - Relator Des. José Marcos de Moura 
- Julgado em 21/10/2008 -Unânime.” 2

“REMESSA OFICIAL. Ação de Desapropriação. Procedência. 
Utilidade Pública. Indenização Prévia e Justa. Requisitos para 
desapropriação  em  favor  do  Poder  Público.  Observados. 
Desprovimento  da  Remessa  Oficial.  A  desapropriação 
constitui-se  em  ato  compulsório  do  Poder  Público,  para 
incorporar  em  seu  patrimônio  bem  particular;  mediante 
necessidade  ou  utilidade  pública,  ou  por  interesse  social, 
devendo haver prévia  e justa  indenização em dinheiro, é  o 
que afirma o inciso XIV, ,XXIV, do art. 52; da CF/88.” 3

Outrossim,  não  merece  reforma  a  sentença  ao  fixar  juros  de 
mora de 0,5% ao mês e  juros compensatórios de 12% ao ano,  calculados sobre a 
diferença entre a oferta e a indenização, uma vez que, embora o Município apelante 
ainda não esteja imitido na posse, a sentença foi expressa ao considerar que serão 
“contados a partir da data da imissão prévia na posse”, portanto, se ainda não houve 
imissão, não incidirão juros de mora nem tampouco compensatórios até que ocorra 
tal evento.

Quanto aos honorários, fixados em 4% (quatro por cento)  da 
diferença entre a oferta inicial e a indenização, entendo ter sido observado o disposto 
no art. 27, § 1º, do Decreto nº 3.365/41, bem como no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC, não 
havendo razão para que sejam minorados.

Também não merece qualquer alteração a sentença no tocante à 
correção monetária, que deverá se dar a partir da data do laudo, tendo em vista que 
se trata de mera recomposição do valor da moeda, sob pena de a parte expropriada 
receber a indenização com valor já defasado.

Não  houve  condenação  ao  pagamento  de  custas,  estando  o 
recurso, neste particular, prejudicado.

2 TJ/PB – ROAC nº 001.2007.031812-4/001 – Rel. Des. Genésio Gomes Pereira Filho – 3ª Câmara Cível – Dj 29/09/2009. 
3 TJ/PB – RO nº013.2006.004187-1/001 – Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque – 2ª Câmara Cível – Dj 02/06/2009.



Portanto,  observados  todos  os  requisitos  necessários  para  a 
ocorrência  da  desapropriação,  a  sentença  de  primeiro  grau  deverá  ser  mantida 
integralmente em todos os seus termos.

Por  fim,  o  STJ,  através  da  Súmula  2534,  também  firmou 
entendimento  de  que  é  cabível  a  aplicação  do  artigo  557  do  CPC  ao  reexame 
necessário.

Pelas razões acima expostas, nego seguimento aos recursos, por 
tratar de matéria em confronto com a jurisprudência dominante desta Corte. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 11 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
           Juiz Convocado

4    Súmula 253 - O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário. 


