
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

REMESSA DE OFÍCIO Nº 0000116-46.2015.815.0241
Origem : 1.ª Vara da Comarca de Monteiro.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Promovente : Município de São João do Tigre.
Advogado : José Nildo Pedro de Oliveira.
Promovido : Geraldo Amador de Farias e Maria Aparecida de farias.

REMESSA  DE  OFÍCIO. AÇÃO  DE
DESAPROPRIAÇÃO  POR  UTILIDADE
PÚBLICA.  ACEITAÇÃO  DO  VALOR
OFERECIDO.   PROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.

De acordo com o §1.º do art. 28 do Decreto-Lei n.º
3.365/41,  a  sentença  somente  se  sujeita  ao  duplo
grau  de  jurisdição  quando  condena  a  Fazenda
Pública  em  quantia  superior  ao  dobro  do  valor
ofertado.

-  Não  havendo  condenação,  uma  vez  que  os
demandados  aceitaram  o  valor  ofertado  pelo
expropriante e a sentença foi julgada favoravelmente
ao Município,  não deve ser submetida ao reexame
necessário.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
NÃO conhecer do reexame oficial, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Remessa Necessária encaminhada pelo Juízo da
1.ª Vara da Comarca de Monteiro em decorrência da prolação de sentença de
procedência, nos autos da “Ação de Desapropriação por Utilidade Pública”
ajuizada  pelo  Município  de  São  José  do  Tigre/PB  em  face de  Geraldo
Amador de Farias e sua esposa Maria Aparecida de Farias.

Na peça de ingresso (fls. 02/05), o autor relata que através de
Decreto  n.º  001/2015  declarou  de  utilidade  pública,  para  fins  de
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desapropriação com o objetivo de ampliar o Cemitério Público do Distrito de
Cacimbinha, uma parte de uma área pertencente aos demandados.

Afirma que, em atendimento ao disposto no art. 15 da Lei das
Desapropriações, oferece a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), referente
a  área  desapropriada,  de  acordo com o laudo de  avaliação  elaborado pelo
perito avaliador imobiliário e corretor de imóveis José Carlos H. dos Santos.

Ao  final,  requer  a  procedência  a  ação  para  determinar  a
incorporação das áreas ao patrimônio público Municipal.

Às fls. 28/28v, o juiz recebeu a inicial e deferiu o pedido para
imitir a Prefeitura Municipal de são João do Tigre – PB na posse do imóvel
dos ora demandados, tendo em vista que já houve o prévio depósito do valor
em conta judicial do valor avaliado.

Citados,  os  demandados  informaram  que  não  tem  interesse
nenhum em contestar a  presente ação e  que concordam plenamente com a
imissão  da  posse,  bem  como  com  o  valor  depositado  (R$  12.000,00)
requerendo a expedição de alvará. (fls. 39).

Sentenciando, o magistrado singular julgou a ação procedente,
nos seguintes termos:

“ Do exposto, julgo procedente em parte o pedido,
para fins de: a) desapropriar o imóvel descrito na
inicial,  declarando  incorporado  ao  patrimônio  do
expropriante;  b)  confirmar  os  efeitos  da  liminar
deferida nos autos e c) fixar o quantum indenizatório
em  R$  12.000,00  (doze  mil  reais)  valor  este  já
pago.” (fls. 41v).

Decorrido o prazo para a interposição de recurso voluntário, os
autos  foram remetidos  para  esta  Corte  Julgadora  para  análise  do  reexame
necessário.  

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer (fls. 48), aduzindo que não é caso de sentença sujeita a duplo
grau de jurisdição, devendo ocorrer o arquivamento dos autos.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária nos autos de
ação de desapropriação por utilidade pública julgada procedente.

Tratando-se de ação de desapropriação por utilidade pública, a
sentença somente se sujeita ao duplo grau de jurisdição quando condena a
Fazenda Pública em quantia superior ao dobro do montante oferecido.
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É o que dispõe o §1.º, do art. 28, do Decreto-Lei n.º3.365/41, in
verbis:

§ 1 º A sentença que condenar a Fazenda Pública em
quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita
ao duplo grau de jurisdição.

No caso dos autos, os expropriados não contestaram a ação e
aceitaram o valor ofertado pelo Município, pelo que a sentença não deve ser
submetida ao reexame necessário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.  DESAPROPRIAÇÃO POR
UTILIDADE  PÚBLICA.  ACOLHIMENTO  DO
VALOR  OFERTADO.  DESNECESSIDADE  DE
REEXAME NECESSÁRIO. 1. Tratando-se de ação
de desapropriação por utilidade pública, a sentença
somente  se  sujeita  ao  duplo  grau  de  jurisdição
somente  quando  condena  a  Fazenda  Pública  em
quantia superior ao dobro da oferecida (decreto-lei nº
3.365/41,  art.  28,  §  1º);  2.  Na hipótese,  tendo sido
acolhido  o  valor  ofertado  pelo  expropriante,  não
deve  a  sentença  ser  submetida  ao  reexame
necessário. 3. Remessa oficial não conhecida. (TRF
5ª  R.;  REOAC  0016792-56.2007.4.05.8100;  CE;
Segunda  Turma;  Rel.  Des.  Fed.  Paulo  Roberto  de
Oliveira Lima; DEJF 09/12/2015; Pág. 68) 

Por tudo o que foi exposto, NÃO CONHEÇO DA REMESSA
NECESSÁRIA.

É como voto.

 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 20 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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