
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 829.976 - RJ (2006/0056569-2)
 

RELATOR : MINISTRO JOSÉ DELGADO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 
PROCURADOR : FÁTIMA MARTINS COUTO E OUTROS
RECORRIDO : ANTONIO FRANCISCO ROQUE E OUTROS
ADVOGADO : MARCO AURÉLIO C DRUMMOND 

EMENTA

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA DE IMÓVEIS 
GRAVADOS COM O ÔNUS DA ENFITEUSE. AJUIZAMENTO SOMENTE 
CONTRA OS ENFITEUTAS. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU O 
PAGAMENTO EM CONJUNTO DA INDENIZAÇÃO PELO DOMÍNIO 
DIRETO E PELO DOMÍNIO ÚTIL. NECESSIDADE DE REFORMA. 
INDENIZAÇÃO DEVE ABRANGER APENAS O DOMÍNIO ÚTIL. OFENSA 
AO ART. 535 DO CPC REPELIDA. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO DO ART. 515 DO CPC. SÚMULA 282/STF. 
JUROS MORATÓRIOS. 6% AO ANO. ART. 15-B DO DL Nº 3.365/41. 
JUROS COMPENSATÓRIOS. SÚMULA 618/STF.
1. Tratam os autos de ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada pelo 
Município do Rio de Janeiro em desfavor de Antônio Francisco Roque e Outro 
visando à desapropriação de imóveis necessários à implantação do projeto de 
urbanização "Rio Cidade Haddock Lobo". Observou-se que os imóveis se encontram 
registrados como sendo de propriedade da MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO 
DE JANEIRO, dados em enfiteuse, em condomínio de metades iguais, a Antônio 
Francisco Roque e Antônio Borges Galante. A Municipalidade destacou que, por 
meio do Processo Administrativo nº 06/000.094/99, o senhorio direto dos imóveis - 
Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro - aquiesceu à oferta indenizatória, razão pela 
qual a ação desapropriatória foi dirigida apenas contra os enfiteutas. A imissão na 
posse se deu em 22/03/2000. A sentença julgou procedente o pedido e fixou o valor 
da indenização em R$ 115.500,00 (cento e quinze mil e quinhentos reais), atualizado 
e corrigido, acrescido de juros legais de 6% (seis por cento) ao ano, contados do 
trânsito em julgado, e despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez 
por cento) sobre o valor da condenação. As partes apelaram, sobrevindo acórdão do 
TJRJ que anulou o feito desde a fase de citação em face da inexistência de citação do 
cônjuge do 2º expropriado. Esse aresto foi objeto de embargos de declaração que 
foram acolhidos, atribuindo-se-lhes efeitos infringentes, com a determinação de 
prosseguimento do julgamento das apelações. O TJRJ deu parcial provimento aos 
apelos das partes ao entendimento de que: a) não procede a alegação trazida pelo 
expropriante quanto ao valor da indenização a ser paga porque esta deve 
corresponder tanto ao domínio útil quanto ao domínio direto, não merecendo reforma 
o valor calculado pelo laudo pericial; b) os juros moratórios e compensatórios devem 
incidir sobre a diferença entre o valor depositado e o valor integral da indenização, 
sendo calculados a partir da sentença, nos termos da Súmula nº 70/STJ; c) os juros 
compensatórios devem ser aplicados na ordem de 12% ao ano, a partir da imissão na 
posse, sobre a diferença entre o valor depositado e o integral; d) custas processuais 
igualmente divididas entre as partes e honorários advocatícios fixados em 5% do 
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valor da diferença entre o montante depositado e o integral que devem ser pagos pelo 
expropriante. Embargos de declaração foram opostos pelo Município, tendo sido 
rejeitados. Recurso especial de autoria do expropriante apontando infringência dos 
seguintes dispositivos: arts. 3º, 515 e 535, II, do CPC; arts. 15-A e 15-B do DL 
3.365/41. Sustenta, em suma, que: a) a presente ação versa, tão-somente, sobre o 
domínio útil dos imóveis, visto que o domínio direto pertence à Mitra 
Arquiepiscopal do Rio de Janeiro. Desta forma, estando a propriedade bipartida, 
também deve ser desmembrado o valor da indenização expropriatória, 
identificando-se os respectivos legitimados; b) descabe a aplicação do percentual de 
12% ao ano para os juros compensatórios, pois o limite previsto no DL 3.365/41 é de 
6% ao ano e as normas abrangidas na ADIN 2332-2, ajuizada junto ao STF, não 
afetam as suas alegações, uma vez que não houve decisão final a respeito; c) as 
súmulas dos Tribunais superiores invocadas foram editadas antes do DL 3.365/41 e o 
mesmo diploma legal determina que a contagem dos juros moratórios dar-se-á a 
partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento da 
indenização deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal; d) a 
determinação da contagem dos juros moratórios a partir da sentença, tal como posta 
nos acórdãos recorridos, implica reformatio in pejus , vedada pelo art. 515 do CPC. 
Ao final, pugna pela declaração de nulidade do aresto recorrido em razão da negativa 
de prestação jurisdicional ou, alternativamente, sejam fixados os valores da 
indenização, dos juros moratórios e compensatórios nos moldes expostos. Sem 
contra-razões. Promoção do Ministério Público Federal opinando pelo provimento 
parcial do apelo no que tange ao termo inicial dos juros de mora.
2. Art. 535, II, do CPC: a mera indicação de violação do teor do art. 535, II, do 
CPC, desprovida das razões para que seja anulado o acórdão a quo, é insuficiente 
para se emprestar seguimento ao recurso especial. Há necessidade de que a parte 
fundamente o seu pedido, discorrendo motivadamente sobre a infringência ao 
preceito legal federal, e aponte especificamente qual vício existe a macular o julgado 
proferido. É inadmissível a exposição de alegação genérica remetendo à apreciação 
do recurso de embargos de declaração apresentado em segundo grau.
3. Art. 515 do CPC: não merece ser conhecido o presente recurso especial em 
relação ao art. 515 do CPC, pois esse preceito não foi objeto de debate nem de 
deliberação na Corte de origem, carecendo do imprescindível prequestionamento. 
Súmula 282/STF.
4. Desapropriação de imóvel objeto de enfiteuse: na enfiteuse há um direito de 
propriedade e um direito real limitado; se o imóvel foreiro for desapropriado, a 
indenização é devida a ambos os titulares. 
Precedentes: EREsp 64.883/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 20/05/96; REsp 
775.488/RJ, Rel. p/ ac. Min. Luiz Fux, DJ 15/05/06.
5. Legitimidade: a enfiteuse desmembra o domínio pleno da propriedade imóvel em 
duas partes: o domínio direto e o domínio útil. Estando a propriedade bipartida, 
também desmembrado deverá ser o valor da indenização expropriatória, 
identificando-se os respectivos legitimados. Desse modo, os desapropriados - 
Antônio Francisco Roque e Antônio Viterbo Borges Galante - não têm legitimidade 
para receber a indenização pelo domínio direto. Sua indenização deve ser limitada ao 
valor correspondente ao domínio útil. 
6. Valor da indenização: Deve ser reformado o aresto recorrido que fixou a 
indenização no valor de R$ 115.500,00 (valor de mercado de cada imóvel). A 
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indenização pelo domínio útil dos dois imóveis desapropriados deve corresponder a 
R$ 37.537,50 (Loja A) + R$ 75.075,00 (Loja B), totalizando a quantia de R$ 
112.612,50, nos moldes do laudo do perito judicial.
7. Juros moratórios: o artigo 15-B do DL nº 3.365/41, alterado por sucessivas 
medidas provisórias, passou a dispor que os juros moratórios serão devidos 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 1ª Seção desta Corte de Justiça, quando do 
julgamento dos EREsp 615.018/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 06/06/2005, 
deixou assentado que o art. 15-B deve ser aplicado às desapropriações em curso. 
Afastamento da Súmula 70/STJ.
8. Juros compensatórios: a jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de 
que os juros compensatórios fixados em 6% (seis por cento) ao ano pela Medida 
Provisória n.º 1.577, de 11 de junho de 1997 (que promoveu alterações no 
Decreto-lei n.º 3.365/41), somente são aplicáveis às desapropriações cujas 
imissões/ocupações na posse forem posteriores à sua edição. No caso dos autos, a 
imissão na posse dos imóveis desapropriados se deu em data de 22/03/2001, 
posteriormente, portanto, à data de vigência da MP nº 1.577/97. Assim, os juros 
devem ser fixados no limite de 6% (seis por cento) ao ano, exclusivamente no 
período compreendido entre 22/03/01 (data de imissão na posse) e 13/09/2001 
(publicação do acórdão proferido pelo STF), permanecendo, quanto ao restante do 
período até o pagamento da indenização, o percentual fixado no acórdão recorrido de 
12% ao ano. Concluindo: merece reforma parcial o aresto vergastado neste aspecto.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido para 
determinar que: a) o valor da indenização pelo domínio útil dos dois imóveis 
desapropriados deva ser fixado em R$ 112.612,50; b) quanto aos juros moratórios, 
afastar o entendimento preconizado pela Súmula n.º 70/STJ, fazendo-se incidir o 
disposto no artigo 15-B do DL nº 3.365/41; c) os juros compensatórios devem ser 
fixados no limite de 6% (seis por cento) ao ano, exclusivamente no período 
compreendido entre 22/03/01 (data de imissão na posse) e 13/09/2001 (publicação 
do acórdão proferido pelo STF), permanecendo, quanto ao restante do período até o 
pagamento da indenização, o percentual fixado no acórdão recorrido de 12% ao ano. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam 
os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer 
parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto 
do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Luiz Fux, Teori Albino Zavascki e 
Denise Arruda votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 13 de março de 2007 (Data do Julgamento)

MINISTRO JOSÉ DELGADO  
Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 829.976 - RJ (2006/0056569-2)
 

RELATÓRIO

O SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO (Relator): Em exame recurso especial 

interposto pelo MUNICÍPIO DO RIO  DE JANEIRO (fls. 313/320) com supedâneo no art. 105, 

inciso III, alínea "a", do permissivo constitucional, contra acórdão do TJRJ, que foi assim 

ementado (fl. 296):

"Ação Expropriatória. Município do Rio de Janeiro. Imóvel comercial. Projeto de 
urbanização Rio Cidade – Hadock Lobo. Recursos de apelação interpostos por 
ambas as partes. Decisão monocrática que em parte se reforma .
A indenização deve abranger tanto o domínio útil como o direto. Os juros 
moratórios e compensatórios devem incidir sobre a diferença entre o valor 
depositado e o da condenação. 
Juros Moratórios. Súmula 70 do STJ. Devem ser computados a partir da sentença. 
Juros Compensatórios. Súmula 618 do STF. Devem incidir na ordem de 12% ao 
ano. Aplicação da Súmula 113 do STJ.
Tendo em vista que ambas as partes são vencidas e vencedoras, as custas tem que 
ser igualmente divididas pelas partes. 
Honorários advocatícios. 
Art. 21, § 4°, do CPC. 
Art. 27, do DL 3365/41. 

O município autor deve arcar com os honorários advocatícios correspondente a 5% 
do valor da diferença entre o montante depositado e o integral.
Provimento parcial dos apelos."

Foram opostos embargos declaratórios pelo Município do Rio de Janeiro (fls. 303/305), 

cujo acórdão recebeu o seguinte resumo (fl. 308):

"Embargos de declaração. Ação expropriatória. Negado provimento aos recursos de 
apelação interpostos, inclusive, o pelo ora embargante.
Alegação de omissão não verificada.
Todos os pontos mencionados nestes embargos foram abordados no acórdão, no 
entanto, certamente, o embargante não se conformou com o resultado do 
julgamento.
A mera insatisfação não pode ser considerada motivo suficiente para oposição de 
embargos declaratórios.
Se existe a pretensão de modificar o acórdão, deve-se buscar a via própria para 
tanto e não, sob a alegação de existirem omissões, contradições e/ou obscuridade, 
opor embargos de declaração. Inocorrência das hipóteses do art. 535 do CPC. 
Impossibilidade de prequestionamento diante da inexistência das hipóteses do art. 
535 do CPC.
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Rejeição dos embargos. "

Tratam os autos de ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada pelo 

Município do Rio de Janeiro em desfavor de Antônio Francisco Roque e Outro visando à 

desapropriação de imóveis necessários à implantação do projeto de urbanização "Rio Cidade 

Haddock Lobo" situados à Rua Barão de Ubá, nº 545, lojas "A" e "B", Bairro da Tijuca (exordial 

às fls. 02/05).

Observou-se que os imóveis se constituem de lojas de utilização comercial, 

subdivididas informalmente entre si e se encontram registradas como sendo de propriedade da 

MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO, dadas em enfiteuse, em condomínio de 

metades iguais, a Antônio Francisco Roque e Antônio Borges Galante. 

A Municipalidade destacou que, por meio do Processo Administrativo nº 

06/000.094/99, o senhorio direto dos imóveis - Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro - 

aquiesceu à oferta indenizatória.

O Município foi imitido na posse em 22/03/2001 (fl. 87).

A sentença julgou procedente o pedido e declarou incorporados os imóveis descritos na 

petição inicial ao patrimônio do expropriante. Fixou o valor da indenização em R$ 115.500,00 

(cento e quinze mil e quinhentos reais), atualizado e corrigido, acrescido de juros legais de 6% 

(seis por cento) ao ano, contados do trânsito em julgado, e despesas processuais e honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (fls. 171/175).

Contra a sentença, Município e expropriados apelaram às fls. 178/182 e 184/191, e 

ofereceram contra-razões às fls. 197/199 e 201/204, respectivamente. 

Adveio acórdão que anulou o feito desde a fase de citação, aproveitando-se as peças 

necessárias que não prejudicassem a regularização, e o retorno dos autos à vara de origem para 

prosseguimento, com a regular citação do cônjuge do 2º expropriado. Confira-se sua ementa (fl. 

269):
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"Desapropriação.
Expropriante o Município do Rio de Janeiro. 
Imóvel foreiro à Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro.
Decisão de procedência com fixação da verba indenizatória.
Falha processual – ausência de citação da esposa do 2° réu casada sob o regime de 
comunhão de bens.
Anulação, de ofício, da sentença para que outra seja proferida.
Apelos prejudicados."

Inconformadas, as partes opuseram embargos de declaração (fls. 273/274 e 276/278), os 

quais foram acolhidos, por unanimidade e com efeitos infringentes, em decisum  desta forma 

resumido (fl. 286):

"Embargos de declaração. 
Efeitos infringentes. 
Afastamento da anulação da sentença. 
Desapropriação. 
A citação do marido dispensa a da mulher. 
Decreto-Lei nº 3.365/41 - art. 16.
Provimento dos embargos para dar seguimento aos recursos. "

Apreciando as apelações interpostas, o Tribunal, à unanimidade, conheceu e deu-lhes 

provimento parcial sob os seguintes fundamentos:

a) não procede a alegação trazida pelo Município expropriante quanto ao valor da 

indenização a ser paga, porque esta deve corresponder tanto ao domínio útil quanto ao domínio 

direto, não merecendo reforma o valor calculado pelo laudo pericial;

b) os juros moratórios e compensatórios somente podem incidir sobre a diferença entre 

o valor depositado e o valor integral da indenização e devem ser calculados a partir da sentença, 

nos termos da Súmula nº 70/STJ;

c) os juros compensatórios devem incidir na ordem de 12% ao ano, a partir da imissão 

na posse, sobre a diferença entre o valor depositado e o integral;

d) custas processuais igualmente divididas entre as partes e honorários advocatícios 

fixados em 5% do valor da diferença entre o montante depositado e o integral devem ser pagos 

pelo expropriante.

Contra o acórdão foram ofertados novos embargos declaratórios pelo Município (fls. 

303/305), que foram rejeitados.
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Irresignado, o Município do Rio de Janeiro interpôs recurso especial (fls. 313/320) 

apontando maltrato dos seguintes dispositivos legais:

a) Código de Processo Civil:

"Art. 3o Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade.
Art. 515. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:
II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. "

b) Decreto-Lei nº 3.365/41:

"Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade 
ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, 
havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na 
sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por 
cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão 
na posse, vedado o cálculo de juros compostos .
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. "

Sustenta o recorrente, preliminarmente, que houve negativa de prestação jurisdicional 

ensejadora de nulidade parcial do julgado na instância a quo em virtude da ausência de 

apreciação de diversos dispositivos legais suscitados em sede de apelação.

No mérito, alega que:

a) a presente ação versa, tão-somente, sobre o domínio útil dos imóveis, visto que o 

domínio direto pertence à Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro. Desta forma, estando a 

propriedade bipartida, também deve ser desmembrado o valor da indenização expropriatória, 

identificando-se os respectivos legitimados;

b) descabe a aplicação do percentual de 12% ao ano adotado para os juros 

compensatórios, pois o limite previsto no Decreto-lei nº 3.365/41 é de 6% ao ano e as normas 

abrangidas na ADIN 2332-2, ajuizada junto ao STF, não afetam as suas alegações, uma vez que 
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não houve decisão final a respeito;

c) as súmulas dos Tribunais superiores invocadas foram editadas antes do Decreto-lei nº 

3.365/41 e o mesmo diploma legal determina que a contagem dos juros moratórios dar-se-á a 

partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento da indenização deveria 

ter sido feito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal;

d) a determinação da contagem dos juros moratórios a partir da sentença, tal como posta 

nos acórdãos recorridos, implica reformatio in pejus , vedada pelo art. 515 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que se declare a nulidade do aresto 

recorrido em razão da negativa de prestação jurisdicional e conseqüente retorno dos autos ao 

Tribunal de origem para sua apreciação, ou, alternativamente, sejam fixados os valores da 

indenização, dos juros moratórios e compensatórios nos moldes expostos.

Decorrido in albis  o prazo legal sem oferecimento de contra-razões, conforme certidão 

de fl. 321-V.

Juízo de admissibilidade positivo às fls. 327/330.

Promoção do Ministério Público Federal opinando pelo provimento parcial do apelo no 

que tange ao termo inicial dos juros de mora.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 829.976 - RJ (2006/0056569-2)
 
 

EMENTA
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA DE IMÓVEIS 
GRAVADOS COM O ÔNUS DA ENFITEUSE. AJUIZAMENTO SOMENTE 
CONTRA OS ENFITEUTAS. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU O 
PAGAMENTO EM CONJUNTO DA INDENIZAÇÃO PELO DOMÍNIO 
DIRETO E PELO DOMÍNIO ÚTIL. NECESSIDADE DE REFORMA. 
INDENIZAÇÃO DEVE ABRANGER APENAS O DOMÍNIO ÚTIL. OFENSA 
AO ART. 535 DO CPC REPELIDA. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO DO ART. 515 DO CPC. SÚMULA 282/STF. 
JUROS MORATÓRIOS. 6% AO ANO. ART. 15-B DO DL Nº 3.365/41. 
JUROS COMPENSATÓRIOS. SÚMULA 618/STF.
1. Tratam os autos de ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada pelo 
Município do Rio de Janeiro em desfavor de Antônio Francisco Roque e Outro 
visando à desapropriação de imóveis necessários à implantação do projeto de 
urbanização "Rio Cidade Haddock Lobo". Observou-se que os imóveis se encontram 
registrados como sendo de propriedade da MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO 
DE JANEIRO, dados em enfiteuse, em condomínio de metades iguais, a Antônio 
Francisco Roque e Antônio Borges Galante. A Municipalidade destacou que, por 
meio do Processo Administrativo nº 06/000.094/99, o senhorio direto dos imóveis - 
Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro - aquiesceu à oferta indenizatória, razão pela 
qual a ação desapropriatória foi dirigida apenas contra os enfiteutas. A imissão na 
posse se deu em 22/03/2000. A sentença julgou procedente o pedido e fixou o valor 
da indenização em R$ 115.500,00 (cento e quinze mil e quinhentos reais), atualizado 
e corrigido, acrescido de juros legais de 6% (seis por cento) ao ano, contados do 
trânsito em julgado, e despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez 
por cento) sobre o valor da condenação. As partes apelaram, sobrevindo acórdão do 
TJRJ que anulou o feito desde a fase de citação em face da inexistência de citação do 
cônjuge do 2º expropriado. Esse aresto foi objeto de embargos de declaração que 
foram acolhidos, atribuindo-se-lhes efeitos infringentes, com a determinação de 
prosseguimento do julgamento das apelações. O TJRJ deu parcial provimento aos 
apelos das partes ao entendimento de que: a) não procede a alegação trazida pelo 
expropriante quanto ao valor da indenização a ser paga porque esta deve 
corresponder tanto ao domínio útil quanto ao domínio direto, não merecendo reforma 
o valor calculado pelo laudo pericial; b) os juros moratórios e compensatórios devem 
incidir sobre a diferença entre o valor depositado e o valor integral da indenização, 
sendo calculados a partir da sentença, nos termos da Súmula nº 70/STJ; c) os juros 
compensatórios devem ser aplicados na ordem de 12% ao ano, a partir da imissão na 
posse, sobre a diferença entre o valor depositado e o integral; d) custas processuais 
igualmente divididas entre as partes e honorários advocatícios fixados em 5% do 
valor da diferença entre o montante depositado e o integral que devem ser pagos pelo 
expropriante. Embargos de declaração foram opostos pelo Município, tendo sido 
rejeitados. Recurso especial de autoria do expropriante apontando infringência dos 
seguintes dispositivos: arts. 3º, 515 e 535, II, do CPC; arts. 15-A e 15-B do DL 
3.365/41. Sustenta, em suma, que: a) a presente ação versa, tão-somente, sobre o 
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domínio útil dos imóveis, visto que o domínio direto pertence à Mitra 
Arquiepiscopal do Rio de Janeiro. Desta forma, estando a propriedade bipartida, 
também deve ser desmembrado o valor da indenização expropriatória, 
identificando-se os respectivos legitimados; b) descabe a aplicação do percentual de 
12% ao ano para os juros compensatórios, pois o limite previsto no DL 3.365/41 é de 
6% ao ano e as normas abrangidas na ADIN 2332-2, ajuizada junto ao STF, não 
afetam as suas alegações, uma vez que não houve decisão final a respeito; c) as 
súmulas dos Tribunais superiores invocadas foram editadas antes do DL 3.365/41 e o 
mesmo diploma legal determina que a contagem dos juros moratórios dar-se-á a 
partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento da 
indenização deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal; d) a 
determinação da contagem dos juros moratórios a partir da sentença, tal como posta 
nos acórdãos recorridos, implica reformatio in pejus , vedada pelo art. 515 do CPC. 
Ao final, pugna pela declaração de nulidade do aresto recorrido em razão da negativa 
de prestação jurisdicional ou, alternativamente, sejam fixados os valores da 
indenização, dos juros moratórios e compensatórios nos moldes expostos. Sem 
contra-razões. Promoção do Ministério Público Federal opinando pelo provimento 
parcial do apelo no que tange ao termo inicial dos juros de mora.
2. Art. 535, II, do CPC: a mera indicação de violação do teor do art. 535, II, do 
CPC, desprovida das razões para que seja anulado o acórdão a quo, é insuficiente 
para se emprestar seguimento ao recurso especial. Há necessidade de que a parte 
fundamente o seu pedido, discorrendo motivadamente sobre a infringência ao 
preceito legal federal, e aponte especificamente qual vício existe a macular o julgado 
proferido. É inadmissível a exposição de alegação genérica remetendo à apreciação 
do recurso de embargos de declaração apresentado em segundo grau.
3. Art. 515 do CPC: não merece ser conhecido o presente recurso especial em 
relação ao art. 515 do CPC, pois esse preceito não foi objeto de debate nem de 
deliberação na Corte de origem, carecendo do imprescindível prequestionamento. 
Súmula 282/STF.
4. Desapropriação de imóvel objeto de enfiteuse: na enfiteuse há um direito de 
propriedade e um direito real limitado; se o imóvel foreiro for desapropriado, a 
indenização é devida a ambos os titulares. 
Precedentes: EREsp 64.883/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 20/05/96; REsp 
775.488/RJ, Rel. p/ ac. Min. Luiz Fux, DJ 15/05/06.
5. Legitimidade: a enfiteuse desmembra o domínio pleno da propriedade imóvel em 
duas partes: o domínio direto e o domínio útil. Estando a propriedade bipartida, 
também desmembrado deverá ser o valor da indenização expropriatória, 
identificando-se os respectivos legitimados. Desse modo, os desapropriados - 
Antônio Francisco Roque e Antônio Viterbo Borges Galante - não têm legitimidade 
para receber a indenização pelo domínio direto. Sua indenização deve ser limitada ao 
valor correspondente ao domínio útil. 
6. Valor da indenização: Deve ser reformado o aresto recorrido que fixou a 
indenização no valor de R$ 115.500,00 (valor de mercado de cada imóvel). A 
indenização pelo domínio útil dos dois imóveis desapropriados deve corresponder a 
R$ 37.537,50 (Loja A) + R$ 75.075,00 (Loja B), totalizando a quantia de R$ 
112.612,50, nos moldes do laudo do perito judicial.
7. Juros moratórios: o artigo 15-B do DL nº 3.365/41, alterado por sucessivas 
medidas provisórias, passou a dispor que os juros moratórios serão devidos a partir 
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de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, 
nos termos do art. 100 da Constituição. A 1ª Seção desta Corte de Justiça, quando do 
julgamento dos EREsp 615.018/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 06/06/2005, 
deixou assentado que o art. 15-B deve ser aplicado às desapropriações em curso. 
Afastamento da Súmula 70/STJ.
8. Juros compensatórios: a jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de 
que os juros compensatórios fixados em 6% (seis por cento) ao ano pela Medida 
Provisória n.º 1.577, de 11 de junho de 1997 (que promoveu alterações no 
Decreto-lei n.º 3.365/41), somente são aplicáveis às desapropriações cujas 
imissões/ocupações na posse forem posteriores à sua edição. No caso dos autos, a 
imissão na posse dos imóveis desapropriados se deu em data de 22/03/2001, 
posteriormente, portanto, à data de vigência da MP nº 1.577/97. Assim, os juros 
devem ser fixados no limite de 6% (seis por cento) ao ano, exclusivamente no 
período compreendido entre 22/03/01 (data de imissão na posse) e 13/09/2001 
(publicação do acórdão proferido pelo STF), permanecendo, quanto ao restante do 
período até o pagamento da indenização, o percentual fixado no acórdão recorrido de 
12% ao ano. Concluindo: merece reforma parcial o aresto vergastado neste aspecto.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido para 
determinar que: a) o valor da indenização pelo domínio útil dos dois imóveis 
desapropriados deva ser fixado em R$ 112.612,50; b) quanto aos juros moratórios, 
afastar o entendimento preconizado pela Súmula n.º 70/STJ, fazendo-se incidir o 
disposto no artigo 15-B do DL nº 3.365/41; c) os juros compensatórios devem ser 
fixados no limite de 6% (seis por cento) ao ano, exclusivamente no período 
compreendido entre 22/03/01 (data de imissão na posse) e 13/09/2001 (publicação 
do acórdão proferido pelo STF), permanecendo, quanto ao restante do período até o 
pagamento da indenização, o percentual fixado no acórdão recorrido de 12% ao ano. 

VOTO

O SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO (Relator): Analiso, a priori , a alegada 

infringência do art. 535, II, do CPC.

Cinge-se o Município recorrente a defender que interpôs embargos de declaração para a 

apreciação de diversos dispositivos legais federais e matérias argüidos na apelação e nas razões 

do apelado, mas o acórdão os rejeitou sob a alegação de que não havia configuração das 

omissões. Assim, caso seja entendido que não há o adequado prequestionamento recursal, 

suscita a negativa de prestação jurisdicional, ensejadora da nulidade parcial do julgado em 

segunda instância (fl. 317).

Como visto, o recorrente não esclarece exatamente qual o ponto de omissão que 

pretende ver sanado, limitando-se a, de modo genérico, requerer a declaração de nulidade do 
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aresto de segundo grau. Não fundamenta o seu pedido nem discorre motivadamente sobre a 

infringência ao preceito legal apontado no recurso especial (art. 535 do CPC), deixando de 

indicar especificamente qual vício existe a macular o julgado proferido. 

Desse modo, não é de ser conhecido do recurso, pois a mera indicação de dispositivo 

legal federal ter sido violado, desprovida das razões para que seja proferida nova decisão, é 

insuficiente. É inadmissível, igualmente, a exposição de alegação genérica remetendo o julgador 

à apreciação do recurso de embargos de declaração apresentado em segundo grau.

Portanto, não conheço do presente recurso pela vulneração do art. 535, II, do CPC.

Igualmente, não merece ser conhecido do presente recurso especial em relação ao art. 

515 do CPC, pois esse preceito não foi objeto de debate e deliberação na Corte de origem, 

carecendo do imprescindível prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF.

Pleiteia a municipalidade a reforma do aresto em relação à fixação do valor da 

indenização. Sustenta que a presente ação de desapropriação versa, apenas, sobre o domínio útil 

dos imóveis, visto que o domínio direto pertence à Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro. 

Destaca que a enfiteuse desmembra o domínio pleno da propriedade imóvel em duas partes: o 

domínio direto e o domínio útil. Estando a propriedade bipartida, também desmembrado deverá 

ser o valor da indenização expropriatória, identificando-se os respectivos legitimados. Desse 

modo, os desapropriados - Antônio Francisco Roque e Antônio Viterbo Borges Galante - não 

têm legitimidade para receber a indenização pelo domínio direto, na forma do art. 3º do CPC. 

Sua indenização deve ser limitada ao domínio útil.

A fim de abrilhantar esta exposição, necessário relembrar alguns ensinamentos a 

respeito do instituto da enfiteuse.

Enfiteuse ou aforamento é um instituto de direito civil consubstanciado em direito real 

sobre coisa alheia. É disciplinado pelo Código Civil de 1916 em seus artigos 678 e seguintes,  

ocorrendo quando “por ato entre vivos, ou de última vontade, o proprietário atribui a outrem o 

domínio útil do imóvel, pagando a pessoa, que o adquire, e assim se constitui enfiteuta, ao 
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senhorio direito uma pensão, ou foro anual certo e invariável ”.

Segundo nos ensina o mestre Pontes de Miranda (in "Tratado de Direito Privado", 

Editora Borsoi, 1957, Vol. 18, p. 61), “a enfiteuse é o direito real limitado mais extenso que já 

se concebeu. Distingue-se do domínio por depender de prestações do enfiteuta ao senhorio. 

Consiste ele em poder fruir e usar do prédio, sem as limitações que se fazem ao usufruto, ao uso 

e a habitação. Direito real limitado, a enfiteuse contém o uso, a fruição a alienabilidade do 

direito, a transmissibilidade, a causa de morte, de modo que vai além do usufruto, do uso da 

habitação no que tira ao domínio. ”

Deve-se desatacar que o Novo Código Civil, Lei nº 10.406, de 10/01/02, em seu artigo 

2.038, ao disciplinar a extinção gradual da enfiteuse, proibiu a constituição de novas enfiteuses e 

subordinou ao Código Civil de 1916 aquelas até então estabelecidas.

Dessa forma, não mais serão criadas enfiteuses e as existentes continuam regidas pelo 

Código Civil de 1916 até a sua extinção.

O Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, por sua vez, regula as desapropriações 

por utilidade pública, com suas sucessivas alterações, representando o texto básico da 

desapropriação no direito brasileiro. 

O aresto de segundo grau, ao apreciar a questão, expressou-se do seguinte modo (fl. 

299):

"Com relação à alegação trazida pelo município autor quanto ao valor da 
indenização a ser paga, cabe esclarecer que esta deve corresponder ao domínio útil 
e ao direto. 
Caso contrário, os proprietários de imóveis foreiros desapropriados não seriam 
devidamente indenizados, uma vez que não receberiam os valores pagos ao longo de 
anos em decorrência da condição do imóvel.
Dessa forma, a indenização deve abranger tanto o domínio útil como o direto, no 
caso concreto, é devida a quantia de R$ 115.500,00 (cento e quinze mil e quinhentos 
reais)."

Conforme pode-se observar, merece reforma o venerando aresto proferido pelo Tribunal 
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a quo, pois apóia-se na premissa de que deve ser assegurada também a indenização ao titular do 

domínio direto, objeto estranho à lide, no presente caso.

Com absoluta razão o Município recorrente ao pleitear a reforma do decisum  da Corte 

de origem. A presente ação desapropriatória é dirigida apenas contra os titulares do domínio útil. 

Conforme narrado na exordial, por meio do Processo Administrativo nº 06/000.094/99, o 

senhorio direto dos imóveis - Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro - aquiesceu à oferta 

indenizatória, razão pela qual nenhuma ação judicial foi-lhe direcionada e não é objeto dos 

presentes autos o valor indenizatório que lhe é devido.

É totalmente plausível e correto o pensamento de que uma expressão pecuniária deve 

ser garantida e paga ao senhorio direto. Se, por um lado, não há previsão legal no Código Civil 

de 1916 nem no DL 3.365/41 que assegure indenização, em casos de desapropriação, a ambos os 

titulares dos domínios do bem enfitêutico, podemos, por outro lado, citar a disposição legal 

contida no art. 103, § 2º, do Decreto-lei n.º 9.760/46, com a redação dada pelo art. 32 da Lei n.º 

9.636/98, que possibilita a indenização de determinada porcentagem ao foreiro em hipótese de 

consolidação pela União do domínio pleno do imóvel:

"Art. 103. (...)

§ 2º. Na consolidação pela União do domínio pleno de terreno que 
haja concedido em aforamento, deduzir-se-á do valor do mesmo domínio 
a importância equivalente a 17% (dezessete por cento), correspondente 
ao valor do domínio direto."

José Carlos de Moraes Salles, in “A Desapropriação à Luz da Doutrina e da 

Jurisprudência", 4ª ed. RT, 2000, pp. 659/662, examina a indenização devida ao foreiro pela 

desapropriação do domínio útil, destacando as diferenças dos casos em que a enfiteuse recai 

sobre bem particular ou sobre bem público:

“(...)

O aforamento de terrenos pertencentes à União é regido pelos arts. 99 e 
ss. do Dec.-lei 9.760, de 05.09.1946, diploma especial que dispõe sobre os 
bens imóveis da União. Não se perca de vista, entretanto, que vários dos 
dispositivos do aludido decreto, referentes ao aforamento, foram revogados, 
expressamente, pelo art. 9°, do Dec.-lei 2.398, de 21.12.1987 (§ 1° do art. 101, 
arts. 102, 107, 111, 112 a 115, 117), havendo outros dispositivos desse 
diploma regulando diferentemente a matéria de que tratavam os preceitos 
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revogados. Anote-se, ainda, que o Dec.-lei 2.422, de 30.03.1988, deu nova 
redação aos incs. I e II do art. 1° do Dec.-lei 2.398, de 21.12.1987, quer 
versam sobre taxa de ocupação.

No tocante aos aforamentos, o art. 101 (caput) do Dec.-lei 9.760, de 
05.09.1946, estabelece: 'Os terrenos aforados pela União ficam sujeitos ao 
foro de 0,6% do valor do respectivo domínio pleno, que será anualmente 
autalizado' (Redação dada pela Lei 7.450 de 23.12.1985, art. 88).

Por outro lado, o art. 2° do Dec.-lei 2.398/87 preceitua que 'o Ministro 
da Fazenda, mediante portaria, estabelecerá os prazos para o recolhimento de 
foros e taxas de ocupação relativos a terrenos da União, podendo autorizar o 
parcelamento em até oito cotas mensais'.

O art. 3° do mencionado decreto-lei, por seu turno, estabelece: 
'Dependerá do prévio recolhimento do laudêmio, em quantia correspondente 
a 5% do valor atualizado do domínio pleno e das benfeitorias, a 
transferência onerosa, entre vivos, do domínio útil de terrenos da União ou 
de direitos sobre benfeitorias neles construídas, bem assim a cessão de 
direito a eles relativos. § 1° ...§ 2°...§ 3°...§ 4°...§ 5°...§ 6°'(Obs. do autor: Os 
§§ 2° a 6° do art. 3° do Dec.-lei 2.398, de 21.12.1987, passaram a ter a 
redação que lhes foi dada pelo art. 33 da Lei 9.636, de 15.05.1998).

De outra parte o § 2° do art. 103 do Dec-lei 9.760, de 05.09.1946, com a 
redação decorrente do art. 32 da Lei 9.636, de 15.05.1998, preceitua:

'Art. 103(...)

§ 2°. Na consolidação pela União do domínio pleno de terreno que 
haja concedido em aforamento, deduzir-se-á do valor do mesmo domínio a 
importância equivalente ao valor do domínio direto'  (grifo nosso).

(...)

Ora, pelo disposto no § 2°, do art. 103 supratranscrito, verifica-se que o 
domínio pleno equivale à soma do domínio direto (do senhorio) e do domínio 
útil (do enfiteuta). Assim, se a importância equivalente a 17% do domínio 
pleno corresponde ao valor do domínio direto (ou seja, do senhorio), é 
evidente que o domínio útil corresponderá a 83% do domínio pleno.

(...)

A jurisprudência tem considerado possível a desapropriação do domínio 
útil, nos aforamentos concedidos pela União.

Nestes casos, como a União é titular do domínio, vinham os nossos 
tribunais entendendo que a indenização devida ao foreiro ou enfiteuta deveria 
corresponder à diferença entre o valor total do imóvel e a importância 
equivalente a vinte foros e um laudêmio, que traduzia o valor do domínio 
direto sob a égide da antiga redação do art. 103, § 3°, do Dec.-lei 9.760, de 
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05.09.1946 (anterior ao advento da Lei 9.636, de 15.05.1998, art. 32).

Ora, vinte foros e um laudêmio correspondiam exatamente a 17% do 
valor do domínio pleno, como esclarece antigo acórdão do STF, publicado na 
RDA 75/208, da lavra do Min. Gonçalves de Oliveira, embora citando, 
erroneamente, o Dec.-lei 9.870/46 (ao invés do Dec.-lei 9.760/46, que seria o 
correto)...

(...)

Verifica-se,pois, que vinte foros correspondem a 12% (0,06% x 20 = 
12%), que somados ao laudêmio de 5% perfazem 17%.

Eis porque a nova redação dada ao § 2° do art. 103 e ao art. 123 do 
Dec.-lei 9.760, de 05.09.1946, alude, agora, ao referido percentual (17%), não 
mais mencionando vinte foros e um laudêmio.

(...)

Como vimos, o valor do domínio direto (do senhorio) corresponde a 
17% do valor do domínio pleno, de modo que o do domínio útil (do enfiteuta) 
equivalerá a 83% do domínio pleno, ou seja, do valor de mercado do bem 
dado em aforamento.

Por isso, ocorrendo desapropriação do domínio útil, a indenização 
cabível ao enfiteuta haverá de corresponder a 83% do valor do aludido bem.

De fato, antigo acórdão do STF (RT 278/942), proferido em caso de 
desapropriação movida pela Prefeitura do antigo Distrito Federal, já decidira 
que 'se o expropriado só tem o domínio útil, não deve receber a indenização 
por inteiro, como o titular do domínio pleno, mas descontada de vinte foros e 
um laudêmio'. No mesmo sentido a decisão inserta na RT 278/942.

(...)

Sugerimos, ainda, a leitura dos arestos publicados nas RT 732/170 de 
734/274 e na RSTJ 81/53, parecendo-nos, entretanto, que nos mencionados 
acórdãos a solução que se deu às espécies sub judice não se baseou (como 
deveria ter-se baseado) no art. 101 (caput) do Dec.-lei 9.760/46 e no art. 3° do 
Dec.-lei 2.398/87 e sim no art. 693 do Código Civil. Disso resultou, a nosso 
ver, a equivocada fixação de dez foros e um laudêmio de 2,5% para o valor do 
domínio direto, quando deveria ter sido correspondente a vinte foros e um 
laudêmio de 5%, por se tratar de desapropriação do domínio útil resultante do 
aforamento de bem público e não de bem particular (só neste caso cabendo a 
fixação em dez foros e um laudêmio de 2,5%).

(...).”

Trago à baila importante precedente no âmbito da Primeira Seção desta Corte por 
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ocasião do julgamento dos EREsp 64.883/PR, da relatoria do eminente Ministro Ari Pargendler 

(DJ de 20.05.1996), no sentido da necessidade do pagamento da indenização ao enfiteuta ser 

realizada com redução do valor relativo ao domínio direto. Eis o que se colhe de sua ementa:

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. ENFITEUSE. CONFUSÃO 
ENTRE QUEM DESAPROPRIA E QUEM MANTÉM O BEM SOB O REGIME 
DE ENFITEUSE. INDENIZAÇÃO. DEDUÇÃO DE DEZ FOROS E UM 
LAUDÊMIO. 
Na enfiteuse há um direito de propriedade e um direito real limitado; se o imóvel 
foreiro for desapropriado, a indenização é devida a ambos os titulares. Havendo 
confusão entre quem desapropria e quem mantém o bem sob o regime de enfiteuse, a 
indenização do enfiteuta corresponde ao valor do imóvel menos o equivalente a dez 
foros e um laudêmio. Embargos de divergência acolhidos.”

Outro escólio:

"RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO DE 
DOMÍNIO ÚTIL. ENFITEUSE. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO 
DA LEI. ART. 693, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 VERSUS ART. 103, § 2º, DO 
DECRETO-LEI N.º 9.760/46, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 32, DA 
LEI N.º 9.636/98. LEX SPECIALIS .
1.  Hipótese em que a controvérsia a ser dirimida nos presente autos cinge-se em 
definir qual o valor devido a título de indenização por desapropriação ao enfiteuta 
ou senhorio direto e o diploma legal aplicável para sua fixação; vale dizer: o 
Decreto-lei n.º 9.760/46, alterado pela Lei n.º 9.636/98 [que determina uma redução 
de 17% (dezessete por cento) do valor devido pelo domínio direto] ou o art. 693, do 
Código Civil [que impõe a redução de 10 (dez) foros e 1 (um) laudêmio] .
2. A matéria restou pacificada no âmbito da Primeira Seção deste STJ pelo 
julgamento do EREsp n.° 64.883/PR, da relatoria do e. Min. Ari Pargendler, 
publicado no DJ de 20.05.1996 , no sentido da redução da indenização do domínio 
útil de 10 (dez) foros e 1 (um) laudêmio. 
3. Todavia, à época do julgamento dos Embargos de Divergência supracitados, para 
fins de fixação da indenização do domínio direto, aplicava-se, por analogia, o 
disposto no art. 693, do Código Civil de 1916, que assim dispunha: "Art. 693. Todos 
os aforamentos, inclusive os constituídos anteriormente a este Código, salvo acordo 
entre as partes, são resgatáveis 10 (dez) anos depois de constituídos, mediante 
pagamento de um laudêmio, que será de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor 
atual da propriedade plena, e de 10 (dez) pensões anuais pelo foreiro, que não 
poderá no seu contrato renunciar ao direito de resgate, nem contrariar as 
disposições imperativas deste Capítulo. (Redação dada pela Lei nº 5.827, de 
23.11.1972)"
4. Consectariamente, ainda não havia norma especial regendo a matéria porquanto 
somente com a Lei n.º 9.636, de 15 de maio de 1998, e que o art. 103, § 2º, do 
Decreto-lei n.º 9.760/46 passou a prever a fixação do valor domínio direto em 17% 
(dezessete por cento) do domínio útil, verbis:"Art. 103. (...) § 2º. Na consolidação 
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pela União do domínio pleno de terreno que haja concedido em aforamento, 
deduzir-se-á do valor do mesmo domínio a importância equivalente a 17% 
(dezessete por cento), correspondente ao valor do domínio direto."
5. Ademais, o Decreto-lei n.º 3.365/41, na sua atual redação, não reproduz o 
disposto no art. 693, do Código Civil, não mais havendo, em referido diploma, 
qualquer regramento acerca da indenização pela desapropriação de imóvel 
enfitêutico.
6. Havendo dispositivo específico, in casu,  o art. 103, § 2º, do Decreto-lei n.º 
9.760/46, com as alterações dadas pela Lei n.º 9.636, de 15 de maio de 1998,   o 
afastamento da norma genérica é medida que se impõe pela própria sistemática  do 
ordenamento jurídico, que consagra o  princípio de que lex specialis derrogat lex 
generalis.
7. Recurso Especial provido para determinar a observância do art. 103, § 2º, do 
Decreto-lei n.º 9.760/46, alterado pela Lei n.º 9.636/98, para que a indenização pela 
desapropriação do domínio direto corresponda a 17% (dezessete) por cento) do 
valor devido a título de indenização pela expropriação do domínio pleno, divergindo 
do e. Relator."
(Resp 775.488/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux,DJ 15/05/06)

Portanto, ocorrendo desapropriação do domínio útil, a indenização cabível ao enfiteuta 

não pode ser a do valor correspondente ao domínio pleno, ou seja, do valor total de mercado do 

bem.

O domínio pleno corresponde à soma do domínio direto (do senhorio) e do domínio útil 

(do enfiteuta). Assim, se determinada quantia equivale ao domínio pleno, ou seja, ao valor de 

mercado do bem dado em aforamento (no caso, nos termos do laudo do perito judicial esse valor 

é de R$ 115.500,00), obviamente deve haver uma distribuição do valor entre o domínio direto e 

o domínio útil.

Desse modo, necessário reformar o aresto também quanto ao valor fixado para a 

indenização, que tomou por equívoco o preço de mercado do bem (R$ 115.500,00) e o destinou 

para o pagamento das indenizações aos enfiteutas e ao senhorio direto.

Os esclarecimentos prestados pelo perito judicial (fls. 141/144) demonstram que a 

importância de R$ 115.500,00 resultou da adoção da média aritmética dos valores de mercado 

sugeridos pelo perito dos réus (R$ 118.932,73) e pelo seu próprio laudo (R$ 112.095,08).

Assim ficou consignada a conclusão do perito judicial:
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LOJA A

Domínio Direto: R$ 38.500,00
Domínio Útil: R$ 37.537,50

LOJA B

Domínio Direto: R$ 77.000,00
Domínio Útil: R$ 75.075,00

Concluindo, deve ser reconhecido que o valor da indenização pelo domínio útil dos dois 

imóveis desapropriados deve corresponder a R$ 37.537,50 (Loja A) + R$ 75.075,00 (Loja B), 

totalizando a quantia de R$ 112.612,50.

Observa-se dos autos que a municipalidade já efetuou depósitos totalizando o valor de 

R$ 100.619,25.

No atinente aos juros moratórios, defende o Município ofensa ao art. 15-B do DL 

3.365/41 ("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 ").

Dessa forma, pretende que os juros moratórios de 6% ao ano sejam efetivamente 

contados a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser 

feito.

O Tribunal a quo exarou o posicionamento de que os juros moratórios devem ser 

contados do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 70/STJ.

O posicionamento que prevalecia nesta Corte Superior, em respeito ao princípio da 

justa indenização, era, realmente, o de que os juros moratórios seriam devidos na desapropriação 

a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 70/STJ.

Porém, com a edição de sucessivas medidas provisórias, introduziu-se o artigo 15-B ao 
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Decreto-lei n. 3.365/41, que passou a dispor que os juros moratórios serão devidos a partir de 1º 

de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 

100 da Constituição, orientação essa que se harmoniza com a mais recente jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal no sentido de afastar a mora imputada à Fazenda Pública nas 

hipóteses em que o pagamento é realizado dentro das determinações constitucionalmente 

estabelecidas no art. 100 da CF/88 (regime de precatórios).

Seguindo essa orientação, a Primeira Seção desta Corte de Justiça, quando do 

julgamento dos EREsp 615.018/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 06/06/2005, deixou 

assentado que o art. 15-B deve ser aplicado às desapropriações em curso, nos seguintes termos:

"ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO 
ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 
ART. 15-B DO DECRETO-LEI N.º 3.365/41. SÚMULA N.º 70/STJ. 
INAPLICABILIDADE.
1. Segundo entendimento consolidado em ambas as Turmas de Direito Público da 
Corte, o termo inicial dos juros moratórios nas desapropriações indiretas é 1º de 
janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser 
efetuado, tal como disposto no art. 15-B do Decreto-Lei n.º 3365/41, dispositivo que 
deve ser aplicado às desapropriações em curso no momento em que editada a MP 
n.º 1577/97.
2. Na hipótese, a aplicação do art. 15-B do Decreto-Lei n.º 3.365/41, acrescido pela 
MP n.º 1.577/97, vem sendo discutida desde as instâncias ordinárias, tendo sido a 
questão analisada expressamente no acórdão recorrido.
3. Embargos de divergência conhecidos e providos."

Assim, é de ser conferido provimento ao recurso especial neste ponto para afastar o 

entendimento preconizado pela Súmula n.º 70/STJ, fazendo-se incidir o disposto no artigo 15-B 

do DL nº 3.365/41.

Por conseguinte, com relação aos juros compensatórios, verifica-se que a jurisprudência 

desta Corte está assentada no sentido de que os juros compensatórios fixados em 6% (seis por 

cento) ao ano pela Medida Provisória n.º 1.577, de 11 de junho de 1997 (atual MP n.º 2.183, 

24.08.2001), que promoveu alterações no Decreto-lei n.º 3.365/41, somente são aplicáveis às 

desapropriações cujas imissões/ocupações na posse forem posteriores à sua edição. Assim 

orientou a 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 437.577, Relator Min. Castro Meira, na 

sessão realizada em 08.02.2006, DJ de 06.03.2006, cujo acórdão desta forma foi ementado:
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"ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. 
PERCENTUAL. EFICÁCIA DA MP Nº 1.577/97. ADIN Nº 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 nº 1.577/97, 
e suas reedições, é aplicável, tão-somente, às situações ocorridas após a sua 
vigência.
2. A vigência da MP nº 1.577/97, e suas reedições, permanece íntegra até a data da 
publicação do julgamento proferido na medida liminar concedida na ADIN nº 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 nº 3.365/41.
3. Ocorrida a imissão na posse do imóvel desapropriado, após a vigência da MP nº 
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 de imissão na posse) 
e 13.09.2001 (publicação do acórdão proferido pelo STF).
4. Recurso especial provido em parte."

No caso dos autos, a imissão na posse se deu em data de 22/03/2001, posteriormente, 

portanto, à vigência da MP 1.577/97. 

Por conseguinte, os juros compensatórios devem ser fixados no limite de 6% (seis por 

cento) ao ano, exclusivamente no período compreendido entre 22/03/01 (data de imissão na 

posse) e 13/09/2001 (publicação do acórdão proferido pelo STF), permanecendo, quanto ao 

restante do período até o pagamento da indenização, o percentual fixado no acórdão recorrido de 

12% ao ano. 

Acrescente-se, ainda, que é certo, conforme já exposto, que o dies a quo dos juros 

compensatórios é a data da imissão da posse ou da ocupação do imóvel, nos termos da Súmula 

69/STJ. O termo final, por conseguinte, deve ser a data do efetivo pagamento da indenização.

Parece-nos correta a exegese a ser adotada de que não se afigura justa a aplicação de 

juros compensatórios sobre a parcela levantada pelo expropriado, pois já houve a substituição da 

privação do uso do bem pela expressão pecuniária, não havendo, portanto, com relação a esse 

valor, justificativa para a incidência dos juros compensatórios. Deixando mais claro: deve haver 

o emprego dos juros compensatórios desde a data da imissão da posse até o levantamento da 
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indenização. A partir desse momento, os juros compensatórios devem seguir tendo incidência 

apenas sobre o restante do montante ainda não pago ao expropriado. 

Nesse sentido, registro a ementa do Recurso Especial nº 621.949/RJ, relatado pelo em. 

Ministro Teori Albino Zavascki, cujo julgamento, pela Primeira Turma desta Corte, se deu de 

modo unânime em data de 24/08/04 (DJ 06/09/04):

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. 
JUROS COMPENSATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. MP 1.577/97. 
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 114/STJ. 
1. A causa determinante dos juros compensatórios é a perda da posse, e, por 
conseguinte, da fruição do bem, antes do pagamento da prévia e justa indenização 
em dinheiro. É por isso que o termo inicial de sua incidência é a imissão do 
expropriante na posse do imóvel. Ocorre que, com relação à parcela ofertada pelo 
expropriante e passível de levantamento imediato pelo expropriado (Decreto-lei 
3.365/41, art. 33), não se configura o pressuposto da privação do uso da 
propriedade (substituída, nesse caso, pela indenização imediata), não havendo, com 
relação a essa parcela, justificativa para a incidência dos juros compensatórios. 
2. Recurso especial provido."

No corpo do seu voto, consignou o Relator:

"1. Quanto à base de cálculo dos juros compensatórios, foram as seguintes as 
razões alinhadas pelo Min. Moreira Alves, no voto-condutor da medida liminar na 
ADIn 2.332/DF para dar à parte final do caput do art. 15-A interpretação conforme 
à Constituição:

'No tocante à base de cálculo dos juros compensatórios passar a ser a 
diferença do preço ofertado em juízo e o valor fixado na sentença, é de 
ver-se que do preço ofertado em juízo o expropriado só pode levantar de 
imediato 80% dele, ficando depositados, sem a possibilidade de 
levantamento imediato, os demais 20%, e como os juros compensatórios 
remuneram o capital que o expropriado deixou de receber desde a perda 
da posse, para que a parte final do caput desse artigo 15-A não fira o 
princípio constitucional do prévio e justo preço, deve-se dar a ela, para 
exame de pedido de concessão de liminar, interpretação conforme à 
Constituição, para se ter como constitucional o entendimento de que 
essa base de cálculo será a diferença eventualmente apurada entre 80% 
do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença."

Com efeito, a finalidade dos juros compensatórios é a de compensar a perda 
da posse, e, por conseguinte, da fruição do bem, antes do pagamento da prévia e 
justa indenização em dinheiro. Tanto é assim que o termo inicial de sua incidência é 
a imissão do expropriante no imóvel. Nesse sentido, o RE 320.947/SC, Min. Ilmar 
Galvão, DJ de 17/03/2003. Seriam uma espécie de "lucros cessantes prefixados", 
apresentando natureza indenizatória, por objetivar o ressarcimento do expropriado 
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do prejuízo ocasionado pelo Poder Público, em face da perda antecipada da posse. 
Ocorre que, com relação à parcela ofertada pelo expropriante e passível de 
levantamento imediato pelo expropriado, não se configura o pressuposto da 
privação do uso da propriedade (substituída, nesse caso, pela indenização 
imediata), não havendo, com relação a essa parcela, justificativa para a incidência 
dos juros compensatórios.

A possibilidade de levantamento de 80% da oferta inicial pelo expropriado 
está prevista no art. 33, § 2º, do Decreto-lei 3.365/41, desde o advento da Lei 
2.786/56, nos seguintes termos: 

'Art. 33. O depósito do preço fixado por sentença, à disposição do juiz 
da causa, é considerado pagamento prévio da indenização.
(omissis)
§ 2º O desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido, do 
arbitrado ou do fixado pela sentença, poderá levantar até 80% (oitenta 
por cento) do depósito feito para o fim previsto neste e no art. 15, 
observado o processo estabelecido no art. 34.'

Vê-se, portanto, que a expressão "valor da indenização", constante do 
enunciado da Súmula 114/STJ ("os juros compensatórios, na desapropriação 
indireta, incidem a partir da ocupação, calculados sobre o valor da indenização, 
corrigido monetariamente"), deve ser interpretada, desde sempre, como sendo 
aquele valor de cuja fruição ficou privado o expropriado. Aliás, a análise dos 
precedentes de que se originou a  Súmula 114 (RESP 25.201/PR, 1ª Turma, Min, 
Humberto Gomes de Barros, DJ de 15.03.1993; RESP 43.796/SP, 2ª Turma, Min, 
Antônio de Pádua Ribeiro, DJ de 23.05.1994) permite concluir que sua edição foi 
motivada pela necessidade de sedimentar entendimento relativo à incidência da 
correção monetária, afastando-se o parcial "congelamento" do valor entre a 
imissão na posse e a data da confecção do laudo determinado na Súmula 74/TFR, 
segundo a qual "os juros compensatórios, na desapropriação, incidem a partir da 
imissão na posse, e são calculados, até a data do laudo, sobre o valor simples da 
indenização, e, desde então, sobre referido monetariamente". 

No sentido da incidência dos juros compensatórios apenas sobre a parcela da 
indenização ainda não recebida pelo expropriado, o julgado cuja ementa abaixo se 
transcreve:

'ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. DEPÓSITO 
COMPLEMENTAR. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. OS 
JUROS SÓ INCIDEM SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO AINDA 
NÃO RECEBIDA PELO EXPROPRIADO, DE MODO QUE A OFERTA 
INICIAL ESTÁ, DESDE LOGO, EXCLUÍDA DA RESPECTIVA BASE 
DE CÁLCULO. HAVENDO, MAIS TARDE, DEPOSITO 
COMPLEMENTAR PARA EFEITOS DE IMISSÃO DE POSSE, O 
MONTANTE DA INDENIZAÇÃO NÃO COBERTO PELA OFERTA 
INICIAL VENCE JUROS ATÉ ESSA DATA, E A PARTIR DAÍ, O 
MONTANTE DO DEPOSITO COMPLEMENTAR TAMBÉM JÁ NÃO 
ESTÁ SUJEITO A JUROS, QUE PASSAM A INCIDIR SÓ SOBRE O 
REMANESCENTE DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO ESPECIAL 
CONHECIDO E PROVIDO.' (RESP 92.334/SP, 2ª Turma, Min. Ari 
Pargendler, DJ de 25.05.1998) 

2. É irrelevante, para fins de cômputo dos juros, que o expropriado não tenha 
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exercido a faculdade de levantar parte do depósito, uma vez que, a teor do caput do 
art. 33 do DL 3.365/41, "o depósito do preço fixado por sentença, à disposição do 
juiz da causa, é considerado pagamento prévio da indenização", e o Poder Público 
desincumbiu-se do dever de colocar a quantia à disposição do expropriado, 
considerando-se ato de disposição sua opção pelo não-levantamento.

3. Pelas razões expostas, dou provimento ao recurso especial, para fixar a 
base de cálculo dos juros compensatórios como sendo a diferença entre o valor da 
indenização estabelecido na sentença e os 80% (oitenta por cento) do depósito 
passíveis de imediato levantamento pelo expropriado. É o voto."

Portanto, merece reforma o aresto vergastado nesse aspecto.

CONCLUSÃO: recurso especial PARCIALMENTE CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO para determinar que:

a) o valor da indenização pelo domínio útil dos dois imóveis desapropriados deve ser 

fixado em R$ 37.537,50 (Loja A) + R$ 75.075,00 (Loja B), totalizando a quantia de R$ 

112.612,50;

b) quanto aos juros moratórios, afastar o entendimento preconizado pela Súmula n.º 

70/STJ, fazendo-se incidir o disposto no artigo 15-B do DL nº 3.365/41;

c) os juros compensatórios devem ser fixados no limite de 6% (seis por cento) ao ano, 

exclusivamente no período compreendido entre 22/03/01 (data de imissão na posse) e 

13/09/2001 (publicação do acórdão proferido pelo STF), permanecendo, quanto ao restante do 

período até o pagamento da indenização, o percentual fixado no acórdão recorrido de 12% ao 

ano. 

É o voto.
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