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APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM
IMISSÃO  PROVISÓRIA  DE  POSSE.  VALOR  DA
INDENIZAÇÃO.  SENTENÇA
DESFUNDAMENTADA.  INFRAÇÃO  AO  ART.  93,
IX,  CF.  LAUDO  DE  AVALIAÇÃO  IMPRECISO.
AUSÊNCIA  DOS  PARÂMETROS  UTILIZADOS.
NECESSIDADE  DE  PERÍCIA TÉCNICA PARA SE
AVERIGUAR  QUAL  O  VERDADEIRO  E  JUSTO
VALOR DO IMÓVEL. NULIDADE DA SENTENÇA
EX OFFICIO.  IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DO ART.  1.013,  §3º,  DO CPC.  NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU,  PARA REGULAR  PROCESSAMENTO  DO
FEITO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  932,  III,  DO  CPC.
RECURSO PREJUDICADO.
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-  “a garantia de proteção judicial efetiva impõe que
tais decisões possam ser submetidas a um processo
de controle, inclusive a eventual impugnação. Daí a
necessidade  de  que  as  decisões  judiciais  sejam
devidamente motivadas (CF, art.  93, IX).  E motivar
significa  dar  as  razões  pelas  quais  determinada
decisão há de ser adotada, expor as suas justificações
e  motivos  fáticos-jurídicos  determinantes.  A
racionalidade  e,  dessa  forma,  a  legitimidade  da
decisão  perante  os  jurisdicionados  decorrem  da
adequada  fundamentação  por  meio  das  razões
apropriadas”.1

-  Não subsistem dúvidas acerca da necessidade de
realização deperícia por um avaliador competente e
compromissado  com  o  Juízo,  para  se  saber  o
verdadeiro  e  justo  valor  do  imóvel.  Diante  disso,
entendo  que  a  sentença  deve  ter  sua  nulidade
reconhecida,  de  ofício,  para  que  se  realize  uma
instrução  probatória  mais  abalizada,  com  a
consequente apreciação e prosseguimento do feito.

- É nula a sentença e, consequentemente, prejudicado
o exame do  meritum causae  nesta  instância,  eis  que
inaplicável  a  teoria  da  causa  madura  (1013,  §3º,
CPC),  dada  a  necessidade  de  realização  da  prova
técnica  para  se  averiguar  o  real  e  justo  valor  do
imóvel.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

1 Curso de Direito Constitucional. Mendes, Gilmar Ferreira; Branco, Paulo Gonet; Coelho, Inocêncio Mártires. 2ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008, p. 614.
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ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, declarar  de ofício, a nulidade da sentença,
devendo o magistrado a quo instruir devidamente o processo e proferir nova decisão. 

O Município  de  Logradouro manejou  Ação  de
Desapropriação  com  Imissão  Provisória  de  Posse contra  Antônio  Tourinho  de
Carvalho Alves, tendo como objeto um terreno, com área total de 10.000m2 (dez mil
metros quadrados), localizado no perímetro rural daquele município, no distrito de
Nova Descoberta. 

O feito tomou curso regular e o Juiz da causa julgou
procedente o pedido, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
inserto na exordial e, em consequentemente, declaro
a área descrita na inicial incorporada ao patrimônio
do expropriante, mas, fixo o valor da indenização em
R$ 396.000,00 (Trezentos e noventa e seis mil reais),
devendo  essa  importância  ser  paga  pelo  Poder
Público  Expropriante  à  expropriada  com  juros
compensatórios de imóvel 12% ao ano, mais correção
monetária a partir da imissão provisória na posse do
imóvel, incidindo ainda os juros moratórios de 6% ao
ano  a  partir  do  trânsito  em  julgado  da  sentença.
Observar-se-á na conta de liquidação a Súmula 561
do STF.

Inconformado,  o  Município  de  Logradouro
ingressou  com  APELAÇÃO,  aduzindo,  em  preliminar,  a  ausência  de  citação  em
nome do  patrono  correto,  o  que  levaria  à  nulidade,  bem como erro  material  no
processo. No mérito, disse que o valor arbitrado na decisão está equivocado, máxime
quando  o  Auto  de  Avaliação  não  traz  o  estado  atual  do  imóvel,  não  fazendo
nenhuma descrição se o bem possui benfeitorias. Explica que o “que se rebate neste
caso é a forma pelo qual a justa indenização foi fixada e a não possibilidade de
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atuação do recorrente em atos processuais decisivos, hipótese que se refuta em
parte a sentença deferida”, cita jurisprudência e pede a reforma da decisão atacada,
fls. 163/177. 

Subiram os autos, ainda, por impulso oficial.

Sem contrarrazões pela parte apelada, fl. 181/V.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  Dra.
Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,  opinou  pela  rejeição  das  preliminares  e,  no
mérito, pelo desprovimento da Remessa Oficial e do Apelo, fls. 188/191.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Primeiramente,  vale  salientar  que  as  preliminares
aduzidas  pelo  recorrente  já  foram  devidamente  analisadas  e  rejeitadas,  à
unanimidade,  pela Quarta  Câmara Cível  desta  Corte de Justiça.  Portanto passo a
análise do mérito recursal.

Colhe-se dos autos que o  Município de Logradouro
ajuizou a presente ação de desapropriação c/c imissão de posse provisória em face de
Antônio Tourinho de Carvalho Alves, objetivando a construção de casas populares
para pessoas carentes,  em área de 10.000 m2 (01 hectare),  declarando a utilidade
pública, para fins de desapropriação do imóvel localizado no perímetro rural deste
Município, no Distrito de Nova Descoberta pertencente ao promovido.

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  XXIV,  do  art.  5º,  da
Constituição Federal de 88.
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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 aquele 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.

Conforme relatado, o magistrado a quo, em decisão
demasiadamente  concisa,  julgou  procedente  o  pedido  inserto  na  exordial  e,  em
consequência,  declarou  a  área  descrita  na  inicial  incorporada  ao  patrimônio  do
expropriante, entretanto fixou o valor da indenização em R$ 396.000,00 (trezentos e
noventa e  seis  mil  reais),  devendo essa importância  ser  paga pelo  Poder Público
expropriante ao expropriado.

Entendo que a decisão do juízo a quo deve ser nula,
uma vez que ficou evidenciada a falta de fundamentação na decisão do Juízo a quo.

Analisando  detidamente  os  autos,  verifico  que  o
magistrado apenas baseou a sua decisão de estipular o valor da indenização em R$
396.000,00 (trezentos e noventa e seis  mil  reais),  no fato do Município não ter se
manifestado a respeito do laudo realizado pelo Oficial de Justiça avaliador, fls. 113,
in verbis:

As  partes  foram  devidamente  intimadas  para  se
manifestarem  acerca  do  laudo.  Contudo,  apenas  a
parte autora se manifestou concordando com o valor
aferido.
Deste  modo,  a  conclusão  pericial  deve  ser  aceita,
ficando fixado o  valor  da  indenização total  em R$
396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais).
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Entendo  que,  mesmo  o  Município  não  tendo
impugnado o valor apresentado no Laudo de Avaliação,  o  magistrado não podia
basear a sua decisão apenas no simples laudo de avaliação feito por oficial de justiça,
até porque o valor de 396 mil reais é demasiadamente elevado para um imóvel de 01
hectare  na  zona  rural  do  Município  de  Logradouro/PB.  O  magistrado  deveria
esclarecer de forma mais clara e evidente quais as razões que o levaram a considerar
o valor apresentado como o justo e razoável.

Devendo  ainda  ser  ressaltado  que  também  seria
imperioso o exame de tudo que continha na área a ser desapropriada, inclusive se
existiam benfeitorias e se a área já se encontrava loteada com infraestrutura de água e
luz elétrica, em razão de tais informações serem valiosas para se chegar ao valor justo
a ser pago pela Edilidade. 

A  Lei  nº  3.365/41  (Lei  da  Desapropriação  por
Utilidade Pública), no seu artigo 27, prevê que o Juiz, ao fixar a indenização, deverá
justificar os motivos do seu convencimento, in verbis:

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.

Ademais, verifico que o Laudo de Avaliação, fl. 113,
elaborado  pelo  Oficial  de  Justiça  avaliador  (Sr.  Josinaldo  Santana  dos  Santos)  e
utilizado como base para a sentença, também deve ser declarado nulo, uma vez que
não traz os parâmetros utilizados para se chegar ao valor de R$ 396.000,00 (trezentos
e  noventa  e  seis  mil  reais).  O  Oficial  de  Justiça  afirma  apenas  que  a  quantia  é
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equivalente a 33 lotes ao preço aproximado de R$ 12.000,00 (doze mil reais) cada,
sendo que a área desapropriada não é  loteada e,  ao  que parece,  não tem sequer
infraestrutura.

Para  uma  avaliação  válida  e  idônea,  o  avaliador
precisa especificar o imóvel, as suas qualidades e defeitos e quais são os critérios que
vão ser usados para se chegar a um valor justo e razoável, o que não foi feito na
avaliação apresentada nos autos.

Diante do exposto, para se ter uma conclusão justa
do caso  em comento,  entendo ser  necessária  uma prova técnica  (Perícia)  para  se
avaliar o verdadeiro e razoável valor do imóvel,  já que o montante estipulado na
sentença é  injustificável  e  não condiz com o valor  de mercado de um lote de 01
hectare na zona rural do Município de Logradouro.

A necessidade de justificação das razões de decidir
vai além de mera obrigação do magistrado, é direito do jurisdicionado, que, se não
cumprido,  compromete,  sobremaneira,  o  exercício  do  direito  a  ampla  defesa.  A
importância  é tanta  que a Constituição Federal  fez  inserir,  em seu art.  93,  IX,  tal
previsão, vazada nos seguintes termos:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo
Tribunal  Federal,  disporá  sobre  o  Estatuto  da
Magistratura, observados os seguintes princípios: 
IX  todos  os  julgamentos  dos  órgãos  do  Poder
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar
a presença, em determinados atos, às próprias partes
e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos
quais  a  preservação  do  direito  à  intimidade  do
interessado  no  sigilo  não  prejudique  o  interesse
público à informação.
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Sobre o tema, leciona Gilmar Ferreira Mendes que “a
garantia  de  proteção  judicial  efetiva  impõe  que  tais  decisões  possam  ser
submetidas a um processo de controle,  inclusive a eventual impugnação.  Daí a
necessidade de que as decisões judiciais sejam devidamente motivadas (CF, art. 93,
IX). E motivar significa dar as razões pelas quais determinada decisão há de ser
adotada, expor as suas justificações e motivos fáticos-jurídicos determinantes. A
racionalidade e, dessa forma, a legitimidade da decisão perante os jurisdicionados
decorrem da adequada fundamentação por meio das razões apropriadas”.2

Não por outro motivo, o Superior Tribunal de Justiça
tem decidido que:

a necessidade de motivação das decisões judiciais
se  justifica  na  medida  em  que  só  podem  ser
controladas  ou  impugnadas  se  as  razões  que  as
justificaram  forem  devidamente  apresentadas,
razão pela qual, ante a inteligência do art. 93, IX, da
Carta Maior, se revelam nulas as decisões judiciais
desprovidas de fundamentação autônoma.3 

Noutra oportunidade, aquela Corte registrou que:

A fundamentação  das  decisões  judiciais  constitui
garantia  do  cidadão  no  Estado  Democrático  de
Direito,  tendo  por  objetivo,  dentre  outros,  o
exercício da ampla defesa e o seu controle por parte
das  instâncias  superiores,  consoante  a  abalizada
lição  de  José  Carlos  Barbosa  Moreira,  citado  por
Lúcia  Valle  Figueiredo  (in  "Princípios
Constitucionais do Processo", Revista Trimestral de
Direito Público nº 01/1993, p. 118). 2. Não atende o
princípio  da  motivação  das  decisões  judiciais  a

2 Curso de Direito Constitucional. Mendes, Gilmar Ferreira; Branco, Paulo Gonet; Coelho, Inocêncio Mártires. 2ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008, p. 614.

3 STJ - HC 220.562/SP - Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveria ( Desembargadora convocada do TJ/PE) – T6 – j. 05/02/2013 - 
DJe 25/02/2013.
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menção de que "não estão presentes os requisitos
legais  para  o  deferimento  da  antecipação  dos
efeitos  da tutela",  desacompanhada das razões de
fato analisadas pelo julgador, por impossibilitar a
revisão  da  questão  pelas  instâncias  superiores,  a
teor das Súmulas 07/STJ e 279/STF4

Desta  feita,  não  subsistem  dúvidas  acerca  da
necessidade de realização de perícia por um avaliador competente e compromissado
com o Juízo, para se saber o verdadeiro e justo valor do imóvel. Diante disso, entendo
que a sentença deve ter sua nulidade reconhecida, de ofício, para que se realize uma
instrução  probatória  mais  abalizada,  com  a  consequente  apreciação  e
prosseguimento do feito.

Por fim, vale ressaltar que o artigo 1.013,  do CPC,
prevê que o Tribunal, caso o processo esteja em condições de imediato julgamento,
deverá  decidir  o  mérito,  no  caso  de  nulidade  de  sentença  por  falta  de
fundamentação, in verbis:

Art.  1.013.  A  apelação  devolverá  ao  tribunal  o
conhecimento da matéria impugnada.
§3º  -  Se  o  processo  estiver  em  condições  de
imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde
logo o mérito quando:

IV -  decretar  a nulidade de sentença por falta de
fundamentação.

Entretanto,  no  caso  em  tela,  entendo  que  não  se
aplica o princípio da causa madura supracitado, tendo em vista que se necessita de
uma instrução processual mais pormenorizada e detalhada (dilação probatória), para
se analisar qual o verdadeiro e justo valor do imóvel, através de perícia técnica, sob
pena de configuração da supressão de instância, reprovável no ordenamento pátrio.

4  STJ - REsp 856.598/SP - Rel. Min. Eliana Calmon – T2 – j. 20/11/2008 -  DJe 17/12/2008.
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Entendo,  portanto,  que  o  processo  não  está  em
condições  de  julgamento  e  necessita  de  uma  instrução  mais  detalhada,  sendo
imperiosa a devolução dos autos para o Juízo a quo com o intuito de proferir uma
nova sentença, após instruir por completo o processo.

Ante  todo  o  exposto,  DECLARO,  de  ofício,  a
nulidade  da  sentença,  devendo  o  magistrado a  quo  instruir  devidamente  o
processo  e  proferir  nova  decisão.  Por  fim,  JULGO  PREJUDICADO  o  recurso
apelatório, nos termos do que preceitua o art. 932, III, do Código de Processo Civil.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz  de  Direito  Convocado  para  substituir  o
Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho) (Relator, com jurisdição
voluntária) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público. 

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 20 de fevereiro de 2018 - data do julgamento.

Tércio Chaves de Moura
Juiz de Direito Convocado

Relator
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