
JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL SOBRE 
DESAPROPRIAÇÕES 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 12.266 

Relator: O Sr. Ministro Ribeiro da Costa. 

RECORRENTES: Alberto Marinho Silva e outros. A Prefeitura do Distrito Federal. 

RECORRIDOS: Os mesmos. 

A C Ó R D Ã O 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso extraordinário n.º 12.266, do Distrito 
Federal, recorrente. 1º - Alberto Marinho da Silva Sobrinho e outros. 2º - Prefeitura do Distrito 
Federal: recorridos os mesmos. 

Acorda o Supremo Tribunal em 1ª Turma, conhecer de ambos os recursos, negando 
provimento ao primeiro, prejudicando o segundo, contra os votos dos Srs. Ministros, Castro 
Nunes e Barros Barreto, nos termos das notas taquigráficas anexas. 

Supremo Tribunal Federal, 6 de outubro de 1947. (a) Laudo de Camargo - Presidente (a) Álvaro 
Ribeiro da Costa - Relator. 

RELATÓRIO 

 O Sr. Ministro Ribeiro da Costa. Promoveu a Prefeitura do Distrito Federal, pelo Juízo 
de Diretoria da 1ª Vara da Fazenda Pública contra Augusto Marinho da Silva, afim de tornar 
efetiva, a desapropriação que fora decretada, relativamente aos imóveis da rua Evaristo da 
Veiga, n.º 111 e 113, casos I a VII, oferecendo como indenização a importância global de Cr.$ 
603.272,00 (Setecentos e três mil, duzentos e setenta e dois cruzeiros). 

O expropriado, na contestação, pediu o seu ressarcimento na base de Cr.$ 7.500.000,00 ou 
seja doze vezes o valor da oferta. 

No curso da causa, procedeu-se a perícia técnica, sendo pela sentença de fls. 115 - 124, fixado 
o valor da indenização na importância de (um milhão e duzentos e cinqüenta e quatro 
cruzeiros). 

Recorreram as partes e o Tribunal de Justiça, nos termos do acórdão proferido a fls. 200, 
provendo a apelação do expropriado, elevou dita indenização a Cr.$ 5.100.000,00, vencido o 
ilustre Sr. Desembargador Sabóia Lima, cujo voto deu lugar à oposição de embargos de 
nulidade e infringentes do julgado, interpostos pela expropriante, afinal providos, apenas em 
parte, de conformidade com o seguinte acórdão (fls. 223 v. 224 v. lê): 

"Transponibilidade do limite máximo do parágrafo único do artigo 27 da lei de desapropriação. 
É de levar-se em conta, fora da expropriante, a valorização, na parte em que decorre do plano 
de urbanização em execução. 



Vistos, estes autos de embargo de nulidade e infringentes do julgado, acórdão os juízes das 
Câmaras Cíveis reunidas julgar procedentes em partes os embargos, para reduzir a indenização 
dois milhões, quinhentos e cinqüenta mil cruzeiros (Cr.$ 2.550.000,00) contra os votos dos Drs. 
Relator e Sabóia Lima que os julgaram procedentes intotum, e os Drs. Oliveira Sobrinho, 
Afrânio Costa, Flaminio de Rezende e Henrique Fialho, que desprezaram os embargos para 
confirmar integralmente o acórdão embargado. 

Trata-se de ação de desapropriação, baseando-se o Acórdão embargado no laudo de três 
corretores, que procederam à avaliação do imóvel, dando-lhe o valor de Cr.$ 5.100.000,00, à 
razão de Cr.$ 4.000,00 por metro quadrado. 

Não há mais que discutir a questão de transponibilidade do limite fixado no artigo 27, 
parágrafo único, da Lei de desapropriação, em face da jurisprudência copiosa e pacífica no 
sentido afirmativo. 

Relevantes são porem, as razoes aduzidas pelo Embargante no que toca ao exagero da cifra da 
condenação. O laudo em que se apoiou o Acórdão embargado foi feito a pedido de terceiro, 
que estaria interessado na compra do terreno e reflete a tendência dos que militam em 
operações de corretagem, nas épocas de instabilidade de valores, para o exagero nas 
estimativas. Por outro lado, abstrai de elementos, que não pode ser contado em benefício do 
expropriado, isto é, de que parte da valorização decorre do plano de urbanização em execução 
nesta Capital. 

Assim, razoável a redução da indenização a cifra de Cr.$ 2.550.000,00 na base de Cr.$ 
2.000.000,00 por metro quadrado, tanto mais por que se trata de terreno irregular. 

Custas ex-lege. 

Escrevi a margem: Embarto, 

Prefeitura do Distrito Federal: 

Embdo. Espolio de Maria Henriqueta da Silva. 

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 1946 (a) Henrique Fialho - Presidente com voto (a) Antonio 
Vieira Braga - Relator". 

Os litigantes recorreram extraordinariamente firmando-se os expropriados somente na letra 
"a" no n.º III, do art. 101, da Constituição, enquanto a expropriante indica as letras "a" e "d" 
alegando substancialmente, ofensa a lei federal em face da intransponibilidade do limite, 
máximo estabelecido no parágrafo único do artigo 27, do decreto-lei n.º 3.315, de 21 de junho 
de 1941. 

Arrazoaram as partes sucessivamente, opinando pelo conhecimento do recurso com 
fundamento da letra "d" do artigo 101, III da Constituição, e pelo provimento do recurso em 
face da letra da lei de desapropriações e o preceito taxativo de seu artigo 27, parágrafo único. 

Nada tenho a modificar aquele ponto de vista, Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1947. (a) 
Themístocles Brandão Cavalcante - Procurador Geral da República. 



V O T O 

O recurso é de ser conhecido em face da divergência de julgados em torno da interpretação e 
aplicação do parágrafo único, do artigo 27 da lei de desapropriações. 

Desenvolve-se o tema, segundo os critérios relativo e absoluto, em torno dos quais se 
extremaram as opiniões as mais valiosas, tanto no campo doutrinário como no terreno 
jurisprudencial. Cifra-se, assim, a questão a ser decidida em saber se cabe ao juiz, nos 
processos de desapropriações de imóvel por utilidade pública, fixar a respectiva indenização 
com tendência aos limites mínimo da tabela legal, ou fazê-lo em atenção ao justo valor da 
propriedade, contemplando circunstancia e requisitos recomendados expressamente pelo 
citado artigo 27. 

Sem dúvida, quis o legislador que o juiz atendendo a todas as circunstancias alusivas, levasse 
em conta o valor em conjunto, da propriedade imóvel, sujeito a expropriação para lhe fixar a 
dívida e justa indenização. Afim de atingir a solução do problema, não poderia, prevalecer a 
regra do parágrafo único do artigo 27, como critério imutável, rígido e absoluto, que a ser 
imposto o seria não em função da utilidade econômica do imóvel, mas em detrimento do seu 
valor e com ofensa à preceituação constitucional (art. 141, §16). 

É força convir que na acepção jurídica, o termo indenização corresponde ao refazimento da 
composição de um dano sofrido, a equivalência de um valor econômico lesado, abolido, 
extinguido ou destruído. 

Nesse sentido já se pronunciou o Tribunal Pleno, de referencia aos embargos opostos a 
acórdão desta primeira turma, no recurso extraordinário n.º 7.913, de sorte a estabelecer o 
entendimento de que aquela norma é de adoção consetânia aos casos peculiares, cabendo, 
porem, ao juiz a indenização que represente o justo ressarcimento pelo valor do bem 
expropriado. Ainda esta Turma assim o decidiu nos recs. Extrs. N.º 977 e 10.000. 

A lei de desapropriação regula apenas o modo pelo qual se fixa o valor econômico da 
propriedade, deferindo a solução da controvérsia ao poder judiciário com amplos elementos 
para determinar aquele valor. 

Em face do disposto, o julgado local aplicando a lei interpretando a não incidiu na menor 
censura, com quanto haja decidido em oposição a julgados de outros tribunais. O critério 
adotado na fixação do "quantum" obedeceu a apreciação de elementos vários, notadamente o 
laudo pericial. Se o arbitramento muito se distancia da importância pedida pela parte 
expropriada nem por essa razão se há de concluir pela ofensa ao preceito legal. Lesão existe, e 
assim já o sustentei quando a base do valor fixado e por tal modo, ínfima que praticamente 
desatende à garantia inscrita no parágrafo 16 do artigo 141 da CARTA MAGNA. 

À vista do exposto, conhecendo dos recursos, nego-lhes provimentos. 

V O T O 



O Senhor Ministro Castro Nunes: S. Presidente conheço de ambos os recursos dando 
provimento ao segundo e julgando prejudicado o primeiro, de acórdão com meus votos 
anteriores, já reiterados. 

 V O T O 

Senhor Ministro Annibal Freire Senhor Presidente, estou de acordo com o senhor Ministro 
Relator. 

V O T O 

O Senhor Ministro Barros Barreto: Senhor Presidente acompanhando o Senhor Ministro Castro 
Nunes, conheço de ambos os recursos: Dou provimento ao segundo, na conformidade de 
meus votos anteriores e julgo prejudicado o primeiro. 

V O T O 

O Sr. Ministro Laudo de Camargo - (Presidente) Estou de acordo com o Sr. Ministro Relator. 

D E C I S Ã O 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: conheceram de ambos os recursos, sendo 
negado provimento ao primeiro e prejudicado o segundo, contra os votos dos Srs. Ministros 
Castro Nunes e Barros Barretos, que deram provimento ao segundo com prejuízo do primeiro. 


