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REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
POR UTILIDADE PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE O VALOR 
DA  “JUSTA  INDENIZAÇÃO”.  PROVA  PERICIAL 
ESSENCIAL  PARA  O  DESLINDE  DO  CASO.  LAUDO 
APRESENTADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. 
QUANTIA  SUGERIDA  QUE  SE  ADEQUA  AO  JUSTO 
VALOR PERSEGUIDO.  JUROS  DE  MORA.  6%  AO  ANO, 
NOS  TERMOS  DO  ART.  15-B,  DO  DECRETO-LEI  Nº 
3.365/41. JUROS COMPENSATÓRIOS. 12% AO ANO DESDE 
A IMISSÃO  NA  POSSE.   DIFERENÇA ENTRE  80%  DO 
VALOR  OFERTADO  E  O  DEFINIDO  JUDICIALMENTE. 
HONORÁRIOS  DE  SUCUMBÊNCIA.  FIXAÇÃO  ENTRE 
0,5% (MEIO POR CENTO) E 5% (CINCO POR CENTO) DO 
VALOR  DA  DIFERENÇA  ENTRE  O  QUANTUM 
INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA E O VALOR DA 
OFERTA.  REFORMA  PARCIAL  DA  SENTENÇA. 
PROVIMENTO PARCIAL.

− No processo de desapropriação o interessado deve se 
limitar  à  impugnação do  preço  ou à  alegação de  eventual 
vício processual, sendo-lhe vedado discutir a existência dos 
motivos que o administrador considerou como de utilidade 
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pública  ou  de  interesse  social,  ou  se  houve  desvio  de 
finalidade do administrador, pois essa discussão retardaria o 
desfecho do feito desapropriatório, devendo ser travada, por 
consequência, na denominada “ação direta”.

− A  prova  pericial,  especialmente  por  se  tratar  de 
desapropriação,  é  imprescindível  à  solução  adequada  da 
controvérsia, principalmente diante da imparcialidade que o 
perito oficial assume a vista dos interesses das partes.

− A MP 1.901-30/99, editada em 24 de setembro de 1999, 
incluiu o art. 15-B no Decreto-Lei 3.365/41, no sentido de que 
os juros moratórios devem ser fixados [...] “a partir de 1º de 
janeiro  do  exercício  seguinte  àquele  em que  o  pagamento 
deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição”.

− A alteração engendrada pelo art.  15-B no Decreto-Lei 
3.365/41 impõe o afastamento da Súmula n. 70/STJ, segundo a 
qual  “Os  juros  moratórios,  na  desapropriação  direta  ou 
indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença”.

− Os  juros  compensatórios  destinam-se  a  ressarcir  o 
desapropriado pelo impedimento do uso e gozo do imóvel, 
motivo pelo qual  incidem a partir  da imissão na posse do 
imóvel expropriado. Nesse sentido dispõem as Súmulas 69 e 
114 do Superior Tribunal de Justiça.

− Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios 
incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, 
devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de 
então,  em  12%  ao  ano,  na  forma  da  Súmula  n.  618  do 
Supremo Tribunal Federal.

− Os  juros  compensatórios,  nas  desapropriações,  são 
devidos a partir da imissão provisória na posse, calculados 
sobre a diferença entre a indenização fixada e 80% (oitenta 
por  cento)  do  valor  da  oferta  inicial,  ambos  corrigidos 
monetariamente.

− Havendo  depósito  complementar  como  condição  ao 
deferimento do pedido de imissão provisória na posse, sobre 
tal  parcela  não  incidem  juros  compensatórios,  pois  já  se 
permite  à  parte  expropriada  dispor  desse  numerário 
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anteriormente à perda da posse. 

− A  Medida  Provisória  nº  2.183-56,  de  24.8.2001, 
modificou o Decreto-Lei nº 3.365/41, em seu art. 27, §1º, na 
parte  referente  aos  honorários  advocatícios,  estabelecendo 
que o percentual da verba em questão deva ser fixado entre 
0,5% (meio  por cento)  e  5% (cinco por cento)  do valor  da 
diferença entre o quantum indenizatório fixado na sentença e 
o valor da oferta feita pelo expropriante no início da ação, 
limitados a R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais), 
alterando, por consequência, os limites de 10% a 20% (dez a 
vinte por cento) previstos no §3º, do art.  20, do Código de 
Processo  Civil.  Todavia,  o  STF considerou  constitucional  a 
limitação dos honorários advocatícios aos patamares de 0,5% 
(meio  por  cento)  a  5%  (cinco  por  cento),  suspendendo  a 
eficácia  apenas  da  expressão  “não  podendo  os  honorários 
ultrapassar R$151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais)”. 
(ADI 2.332-2 - DF, Rel. Min. Moreira Alves, DJU 02.04.04).

V i s t o s ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A c o r d a  a Terceira C âmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  na conformidade do voto da relatora e da súmula de julgamento,  por 
votação unânime, DAR PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA NECESSÁRIA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  REMESSA NECESSÁRIA contra  sentença  (fls. 
223/225) proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Santa Rita que, nos autos 
da  AÇÃO DE  DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE  PÚBLICA ajuizada  pelo 
MUNICÍPIO  DE  SANTA RITA em  face  de  ÂNGELA CRISTINA VIEIRA DE 
ALBUQUERQUE E OUTROS, julgou procedente o pedido desapropriatório,  da 
área delimitada na inicial, fixando o valor da indenização, apurado na avaliação de 
fls.  178, em R$88.000,00 (oitenta e oito mil reais),  devidamente atualizado, com 
juros de mora pelo INPC, a partir da citação, e compensatórios no percentual de 
12% (doze por cento) ao ano, nos termos do art. 15-A, §3º, do DL nº 3.365/41, desde 
a imissão da posse, sobre o valor da diferença apurada, excluindo-se o  quantum 
ofertado e depositado no início da ação.

Condenou o  autor  expropriante,  ainda,  ao  pagamento  dos 
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honorários advocatícios ao patrono dos réus, em 10% (dez por cento) do valor da 
indenização.

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA ingressou com AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO  POR  UTILIDADE  PÚBLICA  em  face  de  ÂNGELA 
CRISTINA VIEIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS,  em razão  do  Decreto  nº. 
32/97, do Prefeito Constitucional, publicado no Diário Oficial do Estado em 06 de 
dezembro de 1997, declarando de utilidade pública, para fins de construção de 
uma escola pública municipal, a quadra 49, do loteamento Boa Vista, em Várzea 
Nova, composta de 22 lotes pertencentes aos expropriados, conforme o Registro de 
Imóveis registrado no livro 2-H, fls. 19. Matrícula R 1 – 1721, datado de 26/10/79.

Ofertou,  na  forma  do  Decreto-Lei  n.  3.365/41,  o  preço  de 
R$300,00 (trezentos reais) por lote, totalizando um valor de R$6.600,00 (seis mil e 
seiscentos reais).

Contestação, fls. 29/33, alegando a indébita imissão na posse, 
e o valor ínfimo atribuído a cada lote, estimando cada um no valor de R$1.000,00 
(mil reais), e requerendo perícia oficial.

Cópia do depósito do valor ofertado na inicial (fls. 71).

Auto de Imissão Provisória de Posse (fls. 74).

Cota  Ministerial  de  primeiro  grau  sem  manifestação  de 
mérito (fls. 78/79).

Manifestação  pelos  demandados,  impugnando  o  valor 
ofertado (fls. 85).

Deferida  a  prova  pericial,  sem  contrariedade  da  parte 
expropriante, foi nomeado o perito, fixado o valor dos seus honorários, depositada 
a quantia e, por fim, apresentado o laudo de avaliação (fls. 138/141).

A parte demandada requereu esclarecimentos ao perito, a fim 
de que respondesse aos quesitos apresentados às fls. 107. (fls. 145).

O pleito foi deferido, fls. 146, e o perito complementou seu 
laudo às fls. 148.

O  Município  expropriante  manifestou-se  sobre  a  resposta 
(fls. 149).

Determinada nova avaliação por Oficial de Justiça (fls. 153).
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Informado o valor venal do imóvel (fls. 163/165).

Auto de Avaliação pelo Oficial de Justiça Avaliador (fls. 178).

A  parte  demandada  manifestou-se  pela  concordância  da 
avaliação (fls. 182).

Às  fls.  184/185,  em  razão  da  discrepância  entre  os  dois 
laudos,  a  magistrada  processante  nomeou novo  perito  para  confecção  de  uma 
outra perícia.

Laudo Pericial às fls. 208/215.

Impugnação  ao  laudo,  pelo  autor  expropriante,  pugnando 
por nova perícia (fls. 218/219).

Os demandados concordaram com a perícia de fls. 208/215 
(fls. 220).

Sobreveio a sentença (fls. 223/225).

Embargos de declaração apresentados pelo autor da ação (fls. 
227/231), e rejeitados às fls. 253/255.

 
Os autos subiram em remessa necessária.

Cota  Ministerial   de  segundo  grau  sem  manifestação  de 
mérito (fls. 268/271).

É o Relatório

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA ingressou com AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO  POR  UTILIDADE  PÚBLICA  em  face  de  ÂNGELA 
CRISTINA VIEIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS,  em razão  do  Decreto  nº. 
32/97, do Prefeito Constitucional, publicado no Diário Oficial do Estado em 06 de 
dezembro de 1997, que declarou de utilidade pública, para fins de construção de 
uma escola pública municipal, a quadra 49, do loteamento Boa Vista, em Várzea 
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Nova, composta de 22 lotes pertencentes aos expropriados, conforme o Registro de 
Imóveis registrado no livro 2-H, fls. 19. Matrícula R 1 – 1721, datado de 26/10/79.

Pois  bem. Como se sabe,  no processo de desapropriação o 
interessado deve se limitar à impugnação do preço ou à alegação de eventual vício 
processual,  sendo-lhe  vedado  discutir  a  existência  dos  motivos  que  o 
administrador considerou como de utilidade pública ou de interesse social, ou se 
houve desvio  de  finalidade do administrador,  pois  essa  discussão retardaria  o 
desfecho  do feito  desapropriatório,  devendo ser  travada,  por  consequência,  na 
denominada “ação direta”.

É  o  que  se  extrai  do  Decreto-Lei  nº.  3365/1941,  ao  dispor 
sobre desapropriações por utilidade pública, estabelecendo em seus artigos 9º e 20 
que:

“Art.  9º Ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, 
decidir se se verificam ou não os casos de utilidade pública”.

“Art. 20. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial 
ou impugnação do preço; qualquer outra questão deverá ser decidida por 
ação direta”.

A esse  respeito,  são  os  ensinamentos  de  Maria  Sylvia  Di 
Pietro:

“À vista dos artigos 9º e 20 da Lei de Desapropriação, se houver alguma 
ilegalidade no ato declaratório de utilidade pública ou interesse social, 
quanto  à  competência,  à  finalidade,  à  forma  ou  mesmo  quanto  aos 
fundamentos  (casos  de  utilidade  pública  ou  interesse  social),  o 
expropriado terá que propor “ação direta”, que poderá ser  tanto uma 
ação declaratória da nulidade, como mandado de segurança, se houver 
lesão a direito individual líquido e certo, como até mesmo ação popular, 
se se verificarem os pressupostos previstos no artigo 5º, inciso LXXIII, da 
Constituição (lesão ao patrimônio público, à moralidade administrativa, 
ao  meio  ambiente  e  ao  patrimônio  histórico  e  cultural)”  (in  “Direito 
administrativo”, 20ªed. São Paulo: Atlas, 2007, p.152). 

Feitos  esses  esclarecimentos,  volvendo  ao  caso  concreto, 
extrai-se que o laudo pericial ganha especial relevo para se aferir o “justo valor”.

Para  a  fixação  do  quantum da  indenização  na  presente 
desapropriação por utilidade pública, demonstra-se apropriadamente razoável a 
adoção da conclusão contida no laudo de avaliação elaborado nos autos.

Acontece que há nos autos três perícias oficiais. 
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A primeira perícia data de 29/03/2005, e avaliou o bem em 
R$19.620,00 (dezenove mil, seiscentos e vinte reais). (fls. 141).

A segunda perícia, realizada por Oficial de Justiça Avaliador, 
em 17/10/2008, concluiu que o valor do bem era de R$88.000,00 (oitenta e oito mil 
reais) (fls. 178).

A terceira, por fim, realizada em 10/12/2009, chegou ao valor 
de R$266.286,00 (duzentos e sessenta e seis mil, duzentos e oitenta e seis reais). (fls. 
214). 

Com efeito, a prova pericial, especialmente por se tratar de 
desapropriação,  é  imprescindível  à  solução  adequada  da  controvérsia, 
principalmente diante da imparcialidade que o perito oficial assume a vista dos 
interesses das partes.

Sobre o tema, vale transcrever o entendimento doutrinário:

“[...]  O valor  da opinião  do perito,  que em outros  tipos de ações  tem 
significado  maior  ou  menor,  na  ação  expropriatória  assume  capital 
importância,  porque versa  a  respeito  de  objeto  sobre  que  gira  todo o 
processo - a fixação precisa do valor da causa [...].” (Comentários à Lei da 
Desapropriação,  JOSÉ  CRETELLA  JÚNIOR,  3ª  ed.,  Forense,  Rio  de 
Janeiro, 1992, p. 348).

Tratando-se  a  perícia  produzida  no  processo  de  prova  de 
cunho  eminentemente  técnico,  não  sendo  o  juiz  obrigado  a  ter  conhecimentos 
sobre  todos  os  assuntos,  as  conclusões  do  expert possuem  relevante  valor 
probatório  e  devem  prevalecer  em  contexto  probatório  que  não  exibe  prova 
contrária  mais  forte.  Cumpre  dizer,  o  laudo  pericial  é  apenas  opinativo  e, 
conforme ensinamento de Humberto Theodoro Junior, o Juiz somente pode dele 
divergir nas seguintes hipóteses:

“quando  carecer  de  fundamentação  lógica,  (...)  e  quando  outros 
elementos de prova do processo o conduzirem à formação de convicção 
diversa daquela apontada pelo perito, posto que a perícia não é prova 
hierarquicamente superior às demais provas; e na técnica do Código, o 
Juiz não se vincula à opinião do perito, mas apenas à própria convicção.” 
(Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 1999.).

Na  espécie,  a  eminente  Juíza  teve  alicerçado  seu 
convencimento  nos  elementos  fático-probatórios  presentes  nos  autos  e 
apresentados pelo Oficial de Justiça Avaliador (fls. 178), entendendo que estava 
suficientemente esclarecido a partir de seu livre convencimento.
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Destacou  a  magistrada  que  o  valor  da  avaliação  de 
R$88.000,00 (oitenta e oito mil reais), relativo aos 22 (vinte e dois) lotes, demonstra 
a  justa  indenização,  considerando  que  o  avaliador  é  profissional  reconhecido, 
exercendo sua atividade na unidade judiciária há anos, com vasta experiência em 
avaliação e conhecedor de valores impostos pelo mercado.  

A  magistrada  ainda  considerou  o  fato  de  o  autor 
expropriante ter silenciado, apesar de intimado, e os requeridos terem concordado 
com o laudo de fls. 178.

Ora, considerando que o bem expropriado alcança 6.540 m2 
(seis mil, quinhentos e quarenta metros quadrados), encravado em uma região que 
possui toda a infra estrutura, com fornecimento de água, energia elétrica, telefone, 
iluminação  pública,  coleta  de  lixo,  etc,  não  ressoa  lógico  o  valor  da  primeira 
avaliação - R$19.620,00 (dezenove mil, seiscentos e vinte reais). (fls. 141).

No que se refere à terceira perícia, que alcançou o valor de 
R$266.286,00 (duzentos e sessenta e seis mil, duzentos e oitenta e seis reais) (fls.  
214), tenho que não merece credibilidade a sua conclusão, pois o valor unitário de 
R$8.000,00 (oito mil reais), para cada lote, discrepa, sobremaneira, da realidade de 
mercado da região.

Em  indenização  para  fins  expropriatórios,  o  que  deve  ser 
buscado é o alcance da finalidade legal e constitucional de uma reparação a mais 
ampla possível, pelo que, no caso concreto, deve prevalecer o valor apontado no 
laudo pericial do oficial de justiça avaliador – R$88.000,00 (oitenta e oito mil reais),  
que tratou o seu mister com tecnicidade, após expor as características da região 
onde se  localiza  a  área expropriada,  sem deixar  de  considerar  as  variações  de 
valores dos lotes de terrenos comercializados na localidade.

No que se refere aos juros moratórios, na r. sentença, a Juíza 
os estabeleceu pelo INPC, a partir da citação.

Tenho que merece reparos, para serem fixados no percentual 
de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos do art. 15-B, do Decreto-Lei nº 3.365/41, 
que assim dispõe:

“Art.  15-B:  Nas ações  a  que  se  refere  o  art.  15-A,  os  juros  moratórios 
destinam-se  a  recompor  a  perda  decorrente  do  atraso  no  efetivo 
pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e 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.”
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A alteração engendrada pelo art. 15-B no Decreto-Lei 3.365/41 
impõe o afastamento da Súmula n. 70/STJ, segundo a qual “Os juros moratórios, 
na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da 
sentença”.

Confira-se, quanto à matéria, precedente do STJ:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL. 
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA. 
JUROS  MORATÓRIOS.  PROLAÇÃO  DA  SENTENÇA  EM  DATA 
POSTERIOR  À  VIGÊNCIA  DA  MP  1.901-30/99.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  DECISUM  SINGULAR  POSTERIORMENTE 
PROFERIDO À EDIÇÃO DA MP 1577 - 97. AFRONTA AO ART. 535 DO 
CPC NÃO CARACTERIZADA. 1. A violação do art. 535 do CPC não se 
configura  quando  o  Tribunal  de  origem,  embora  sucintamente, 
pronuncia-se de forma clara e motivada sobre a questão posta nos autos. 
Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a 
um, os argumentos deduzidos pela parte, contanto que os fundamentos 
utilizados  tenham sido  suficientes  para  embasar  o  decisum.  2.  A  MP 
1.901-30/99, editada em 24 de setembro de 1999, incluiu o art. 15-B no 
Decreto-Lei 3.365/41, no sentido de que os juros moratórios devem ser 
fixados [...] "a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em 
que  o  pagamento  deveria  ser  feito,  nos  termos  do  art.  100  da 
Constituição". 3. No caso em foco, por força de que tempus regit actum, 
os juros de mora devem ser fixados conforme a alteração operada pela 
MP 1.901-30/99, porquanto a sentença foi prolatada em 08 de março de 
2007 (fls. 352/356) (Precedentes: REsp 930.043/SE, Relator Ministro Luiz 
Fux,  Primeira  Turma,  DJ  de  25  de  março  de  2009  e  EDcl  no  REsp 
549.707/CE, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 
28 de fevereiro de 2007).  4. A alteração engendrada pelo art. 15-B no 
Decreto-Lei  3.365/41  impõe  o  afastamento  da  Súmula  n.  70/STJ, 
segundo  a  qual  "Os  juros  moratórios,  na  desapropriação  direta  ou 
indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença". 5. O art. 
27, da MP n.º 1.577/97, introduziu alterações no § 1º do art. 27 do Decreto-
Lei 3.365/41, que passou a ter a seguinte redação: "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". 6. In casu, a data da prolação da 
sentença singular, qual seja, 08 de março de 2007 (fls. 352/356), evidencia 
o  equívoco  constante  do  acórdão  a  quo,  que  manteve  os  honorários 
advocatícios na razão de 6% (seis por cento) sobre a diferença entre o 
preço  inicial  e  o  valor  da  indenização,  sem  observância  à  nova  regra 
instituída pela MP n.º 1.577/97, na medida em que a sucumbência rege-se 
pela  lei  vigente  à  data  da  sentença  que  a  impõe  (Precedentes:REsp 
816.848/RJ, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 
de 13 de março de 2009 e REsp 981.196/BA, Relator Ministro Humberto 
Martins, Segunda Turma, DJ de 02 de dezembro de 2008). 7. Exegese da 
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Súmula 141/STJ, que assim dispõe, in verbis: "Os honorários de advogado 
em  desapropriação  direta  são  calculados  sobre  a  diferença  entre  a 
indenização e a oferta, corrigidas monetariamente." 8. Recurso especial 
conhecido  e  provido.  (REsp  1113666/SP,  Rel.  Ministro  BENEDITO 
GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  06/08/2009,  DJe 
19/08/2009).

No que se refere aos juros compensatórios, foram arbitrados 
no percentual  de 12% (doze por cento)  ao ano,  incidentes  a partir  da data  do 
desapossamento – imissão da posse.

Ora,  os  juros  compensatórios  destinam-se  a  ressarcir  o 
desapropriado  pelo  impedimento  do  uso  e  gozo  do  imóvel,  motivo  pelo  qual 
incidem  a  partir  da  imissão  na  posse  do  imóvel  expropriado.  Nesse  sentido 
dispõem as Súmulas 69 e 114 do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula  69:  “Na  desapropriação  direta,  os  juros 
compensatórios são devidos desde a antecipada imissão na 
posse  e,  na  desapropriação  indireta,  a  partir  da  efetiva 
ocupação do imóvel.”

Súmula 114:  “Os juros compensatórios,  na desapropriação 
indireta,  incidem a partir  da ocupação,  calculados sobre o 
valor da indenização, corrigidos monetariamente.”

O percentual arbitrado a título de juros compensatórios, qual 
seja,  12% (doze por cento) ao ano, deve ser realmente aplicado, pois a Medida 
Provisória  1.577,  de  11/06/1997,  introduziu  no  DL  3.365/41  o  artigo  15-A, 
reduzindo a taxa de juros compensatórios de 12% (Súmula 618 do STF), para 6% 
ao ano não produz efeitos no presente caso, em razão do princípio do tempus regit 
actum.

Mesmo porque, a expressão “de até seis por cento ao ano”, 
constante  do  citado  dispositivo  (art.  15-A,  do  DL 1.577/1997)  teve  sua  eficácia 
suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, aos 13/09/2001, em medida liminar na 
ADI nº 2.332/DF, com o que ficou restabelecida a legislação anterior, sendo os juros 
compensatórios devidos no percentual previsto na Súmula 618 do STF.

Na presente  hipótese,  como  registrado,  o  termo inicial  da 
incidência dos juros compensatórios é a data do desapossamento. Assim, os juros 
compensatórios devem incidir no percentual de 12% ao ano, conforme previsto na 
Súmula 618 do STF.
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Nesse sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO.  DESAPROPRIAÇÃO.  JUROS 
COMPENSATÓRIOS. PERCENTUAL. EFICÁCIA DA MP N.° 1.577/97. 
ADIN N.° 2.332/2001. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. 1. Em 
ação expropriatória os juros compensatórios devem ser fixados à luz do 
princípio  tempus  regit  actum  nos  termos  da  jurisprudência 
predominante do STJ, no sentido de que a taxa de 6% (seis por cento) ao 
ano,  prevista  na  MP n.º  1.577/97,  e  suas  reedições,  é  aplicável,  tão-
somente, às situações ocorridas após a sua vigência. 2. A vigência da MP 
n.º 1.577/97, e suas reedições, permanece íntegra até a data da publicação 
do julgamento proferido na medida liminar concedida na ADIN n.º 2.332 
(DJU de 13.09.2001), que suspendeu, com efeitos ex nunc, a eficácia da 
expressão  de  "até  seis  por  cento  ao  ano",  constante  do  art.  15-A,  do 
Decreto-lei  n.º  3.365/41.  3.  Ocorrida  a  imissão  na  posse  do  imóvel 
desapropriado, após a vigência da MP n.º 1.577/97 e em data anterior a 
liminar proferida na ADIN nº 2.332/DF, os juros compensatórios devem 
ser fixados no limite de 6% (seis por cento) ao ano, exclusivamente, no 
período  compreendido  entre  21.08.00  (data  da  imissão  na  posse)  e 
13/09/2001  (publicação  do  acórdão  proferido  pelo  STF).  4.  Recurso 
especial  provido  em  parte."  (REsp  437577/SP,  Rel.  Ministro  CASTRO 
MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.02.2006, DJ 06.03.2006 p. 140).

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL. 
DESAPROPRIAÇÃO  POR  UTILIDADE  PÚBLICA.  VIOLAÇÃO  DO 
ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONTEMPORANEIDADE 
DA AVALIAÇÃO.  PERCENTUAL  DOS  JUROS  COMPENSATÓRIOS. 
SÚMULA 408/STJ. BASE DE CÁLCULO. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 
do  CPC,  se  o  Tribunal  de  origem  decide,  fundamentadamente,  as 
questões essenciais ao julgamento da lide. 2. O art. 26 do Decreto-Lei n.º 
3.365/41, ao determinar que o valor da indenização seja contemporâneo à 
avaliação,  assim  o  faz  em relação  ao  laudo  adotado  pelo  juiz  para  a 
fixação do justo preço,  seja ele  qual  for,  pouco importando a data da 
imissão na posse ou mesmo a data da avaliação administrativa. 3. "Nas 
ações  de  desapropriação,  os  juros  compensatórios  incidentes  após  a 
Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao 
ano até 13/09/2001 e,  a  partir  de então,  em 12% ao ano,  na  forma da 
Súmula  n.  618  do  Supremo  Tribunal  Federal"  (Súmula  408/STJ).  4. 
Incidem os juros compensatórios sobre a diferença entre a condenação e 
oitenta  por  cento  (80%)  do  valor  da  oferta.  5.  Recurso  especial 
parcialmente provido. 6. Agravo em recurso especial prejudicado. (REsp 
1314758/CE,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,  SEGUNDA  TURMA, 
julgado em 15/10/2013, DJe 24/10/2013)

Entretanto,  os  juros  compensatórios  devem  ser  calculados 
sobre a diferença entre a indenização fixada e 80% (oitenta por cento) do valor da 
oferta inicial, ambos corrigidos monetariamente.
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Ademais,  considerando  que houve depósito  complementar 
como condição ao deferimento do pedido de imissão provisória na posse, sobre 
essa  parcela  não  incidem  juros  compensatórios,  pois  já  se  permite  à  parte 
expropriada dispor desse numerário anteriormente à perda da posse.

Sobre o tema, confira-se o entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.  DESAPROPRIAÇÃO  POR 
UTILIDADE PÚBLICA. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA OFERTA 
PARA FINS DE IMISSÃO NA POSSE. JUROS COMPENSATÓRIOS. BASE 
DE  CÁLCULO.  1.  Os  juros  compensatórios,  nas  desapropriações,  são 
devidos  a  partir  da  imissão  provisória  na  posse,  calculados  sobre  a 
diferença entre a indenização fixada e 80% (oitenta por cento) do valor da 
oferta  inicial,  ambos  corrigidos  monetariamente.  2.  Havendo  depósito 
complementar  como  condição  ao  deferimento  do  pedido  de  imissão 
provisória na posse, sobre tal parcela não incidem juros compensatórios, 
pois  já  se  permite  à  parte  expropriada  dispor  desse  numerário 
anteriormente  à  perda  da  posse.  3.  Recurso  especial  provido.  (REsp 
1300574/SP,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,  SEGUNDA  TURMA, 
julgado em 24/09/2013, DJe 01/10/2013).

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  DESAPROPRIAÇÃO. 
VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 
7/STJ.  BASE  DE  CÁLCULO  DOS  JUROS  COMPENSATÓRIOS: 
DIFERENÇA ENTRE  80%  DO  VALOR  OFERTADO  E  O  DEFINIDO 
JUDICIALMENTE. 1. Cuida-se, na origem, de ação de desapropriação por 
utilidade pública, para a construção de açude no Estado do Ceará. 2. O 
valor  da  indenização  foi  decidido  com  base  na  análise  das  provas 
constantes  nos  autos,  de  modo  que  não  há  como esta  Corte  Superior 
infirmar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, sob pena de 
violação da Súmula 7/STJ. 3. A base de cálculo dos juros compensatórios 
deve ser a diferença entre os 80% (oitenta por cento) da oferta inicial e o 
valor  definido  judicialmente  para  a  indenização.  Agravo  regimental 
improvido.  (AgRg  no  REsp  1263138/CE,  Rel.  Ministro  HUMBERTO 
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 11/05/2012)

Relativamente  aos  honorários  sucumbenciais,  a  sentença 
condenou o expropriante ao pagamento do percentual de 10% (dez por cento) do 
valor da indenização.

Os  honorários  advocatícios,  em  desapropriação  direta, 
subordinam-se aos critérios estabelecidos no § 1º do art. 27 do Decreto-lei 3.365/41.

A Medida Provisória nº 2.183-56, de 24.8.2001, modificou o 
Decreto-Lei  nº  3.365/41,  em seu  art.  27,  §1º,  na  parte  referente  aos  honorários 
advocatícios, estabelecendo que o percentual da verba em questão deva ser fixado 
entre 0,5% (meio por cento) e 5% (cinco por cento) do valor da diferença entre o 
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quantum indenizatório  fixado  na  sentença  e  o  valor  da  oferta  feita  pelo 
expropriante no início da ação, limitados a R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um 
mil reais), alterando, por consequência, os limites de 10% a 20% (dez a vinte por 
cento) previstos no §3º, do art. 20, do Código de Processo Civil.

Todavia,  o  STF  considerou  constitucional  a  limitação  dos 
honorários advocatícios aos patamares de 0,5% (meio por cento) a 5% (cinco por 
cento), suspendendo a eficácia apenas da expressão “não podendo os honorários 
ultrapassar R$151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais)”. (ADI 2.332-2 - DF, 
Rel. Min. Moreira Alves, DJU 02.04.04).

A matéria foi, também, objeto de súmula editada pelo STF:

“Súmula  617  -  A  base  de  cálculo  dos  honorários  de  advogado  em 
desapropriação é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas 
ambas monetariamente.”

Diante disso, nesse caso específico, entendo por modificar o 
capítulo da sentença, que fixou o valor dos honorários advocatícios, considerando 
ser mais benéfico à Fazenda Pública, para o percentual de 5% (cinco por cento) da 
diferença encontrada entre o valor ofertado na inicial e o valor da indenização, nos 
moldes da Súmula 617 do STF.

Com essas considerações,  DOU PARCIAL PROVIMENTO 
À REMESSA NECESSÁRIA, para modificar a sentença quanto aos juros de mora, 
fixando-os no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos do art. 15-B, do 
Decreto-Lei  nº  3.365/41,  quanto  aos  juros  compensatórios que  devem  ser 
calculados sobre a diferença entre a indenização fixada e 80% (oitenta por cento) 
do valor da oferta inicial,  ambos corrigidos monetariamente, além do que, não 
devem  incidir  juros  compensatórios  sobre  a  parcela  referente  ao  depósito 
realizado  como  condição  para  a  imissão  provisória.  E,  por  fim,  quanto  aos 
honorários de sucumbência, fixando-os no percentual de 5% (cinco por cento) da 
diferença encontrada entre o valor ofertado na inicial e o valor da indenização, nos 
moldes da Súmula 617 do STF.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  a  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais  Guedes.  Participaram  do  julgamento  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais Guedes – Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado 
para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Marcos  Vilar  Souto  Maior, 
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Procurador de Justiça.

Sala de Sessões  da Terceira  Câmara Cível  do Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 19 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                       Relatora
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