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 VOTO

Ementa: Direito Administrativo. Embargos de
Declaração em Ação Direta. Juros Compensatórios e o
Honorários Advocatícios na Desapropriação.
Procedência parcial. 

1. Embargos de declaração em que se postula (i) a
correção de erro material constante da ementa da
ADI 2332; (ii) a modulação dos efeitos da declaração
de constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº
3.365/1941 ; e (iii) a atribuição de efeitos infringentes
para que se declare a inconstitucionalidade dos §§ 1º
e 2º do art. 15-A e do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei
3.365/41.

2. O item 4 da ementa do acórdão embargado possui
erro material passível de correção em sede de
embargos. De fato, esta Corte declarou a
inconstitucionalidade do §4º do art. 15-A do Decreto-
lei nº 3.365/1941. Ocorre que consta da ementa do
julgado a declaração de sua constitucionalidade, em
desconformidade com a decisão do plenário e da ata
de julgamento.

3. A modulação de efeitos em declaração de
constitucionalidade é medida excepcional e restrita a
hipóteses específicas, o que não ocorre no presente
caso. Ademais, a atribuição de efeitos  ex tunc possui
três finalidades: (i) reparar injustiças históricas; (ii)
evitar enriquecimento sem causa dos expropriados; e
(iii) aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes.

4. Em relação aos pedidos de efeitos infringentes,
ainda que a embargante discorde das conclusões
alcançadas pelo Tribunal, não pode pretender revê-
las por meio de embargos de declaração. A via
recursal adotada não se mostra adequada para, a
pretexto de correção de inexistentes vícios internos
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do acórdão proferido, postular a renovação de
julgamento que transcorreu de maneira hígida e
regular. Precedentes.

5. Embargos de declaração parcialmente providos,
sem efeitos modificativos, a fim de incluir o seguinte
dispositivo na ementa: “ Declaração da
inconstitucionalidade do §4º, do art. 15-A, do Decreto-
lei nº 3.365/1941, de modo a incidir juros
compensatórios sobre o período anterior à aquisição

 da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação
”.

 O Senhor Ministro Luís Roberto Barroso (relator):

1. Os presentes embargos foram opostos para questionar a decisão desta
Corte na ADI 2332, em que se discutia o regime de juros compensatórios e
honorários advocatícios na desapropriação. Em síntese, os embargos
postulam: (i) a correção de erro material constante da ementa; (ii) a
modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade do art. 15-A do
Decreto-Lei nº 3.365/1941 ; e (iii) a atribuição de efeitos infringentes para
que se declare a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A e do § 1º do
art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41. Antes de prosseguir na análise, antecipo
desde já que voto pelo parcial provimento do recurso, sem efeitos
modificativos, apenas para corrigir o erro material constante no item 4 da
ementa.

2. Quanto à alegação de erro material na ementa, tem razão o
embargante. Nos termos da ata de julgamento e dos votos proferidos em
plenário, restou claro que a Corte declarou, por maioria, a
inconstitucionalidade do §4º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941, que
determina a não incidência de juros compensatórios relativos a período
anterior à aquisição da propriedade.

3. Entretanto, a ementa apontou erroneamente a constitucionalidade do
dispositivo, ao lado dos §§1º e 2º do art. 15-A. Confira-se o inteiro teor do
item 4 da ementa:
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4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-
lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros
compensatórios nas hipóteses em que   (i)    não haja comprovação de
efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na
posse (§ 1º),    (ii)    o imóvel tenha graus de utilização da terra e de
eficiência na exploração iguais a zero (§ 2º), e    (iii)    sobre o período
anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da
ação. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.

4. Com a modificação do item 4, a ementa passa a ter a seguinte redação:

“ Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime
Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na
Desapropriação. Procedência Parcial. 

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o
controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das
medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas
quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a
caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que
não ocorre no presente caso.

2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6%
(seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela
imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida
em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o
direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º,
XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da
economicidade (art. 37, caput, CF/88).

3. Declaração da inconstitucionalidade do termo até e
interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de
maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do
preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.

4. Constitucionalidade dos §§ 1º e 2º, do art. 15-A, do Decreto-lei
nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros
compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de
efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na
posse (§ 1º); e (ii) o imóvel tenha graus de utilização da terra e de
eficiência na exploração iguais a zero (§ 2º). Voto reajustado para
expressar o entendimento da maioria.

5. Declaração da inconstitucionalidade do §4º, do art. 15-A, do
Decreto-lei nº 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios
sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada
pelo autor da ação.

6. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo
para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art.
27, do.
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7. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘não podendo
os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil
reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por
possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do
expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).

8. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das
seguintes teses:

(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6%
(seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na

 posse de bem objeto de desapropriação;
(ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em

desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado
 pelo ente público e o valor fixado na sentença;

(iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência
 de juros compensatórios à produtividade da propriedade;

(iv) É inconstitucional a não incidência de juros compensatórios
sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada

 pelo autor da ação .
(v) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e

máximo para a concessão de honorários advocatícios em
desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor

 nominal máximo de honorários. ”

5. Em relação aos demais pedidos, entendo que não assiste razão ao
recorrente, visto que ausentes os vícios de omissão, obscuridade ou
contradição.

6. Quanto à modulação de efeitos do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365
/1941, em que pese as alegações do embargante, penso que não há razões de
segurança jurídica ou de excepcional interesse social para atribuir efeitos ex
nunc à declaração de constitucionalidade do dispositivo. Isso ocorre por
dois singelos motivos.

7. Em primeiro lugar, a atribuição de efeitos prospectivos é medida
excepcional aplicada, como regra, à declaração de inconstitucionalidade.
Não é comum a modulação de efeitos de declaração de  constitucionalidade .
Embora haja precedentes nesta Corte nesse sentido (ADI 3756 ED, Rel. Min.
Carlos Britto, j. em 24.10.2007; ADI 4167 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j.
em 27.02.2013), a atribuição de efeitos ex nunc costuma ser empregada nas
hipóteses de invalidação de lei ou ato normativo. Inclusive, não é sem razão
que o art. 27 da Lei nº 9.868/1999 é expresso ao afirmar que a modulação
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dos efeitos da decisão é aplicável nos casos de declaração de 
 inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo. A própria lógica da

presunção de constitucionalidade das leis conduz à conclusão de que a
medida é excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não ocorre no
presente caso. A regra geral de atribuição de efeitos ex tunc no controle de
constitucionalidade, portanto, deve ser aplicada ao presente caso.

8. Em segundo lugar, a aplicação retroativa dos efeitos da decisão
possui a finalidade de reparar injustiças históricas ocorridas na incidência
de juros compensatórios na desapropriação. Como mencionado em meu
voto, a demora no procedimento expropriatório elevou notavelmente o
montante dos juros compensatórios, que, em muitos casos, ultrapassam o
valor de mercado do bem. Essas indenizações elevadíssimas oneram
excessivamente a coletividade e, por outro lado, geram enriquecimento sem
causa do particular. Esses efeitos deletérios devem ser mitigados
imediatamente, de modo a aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes.

9. Ademais, cabe lembrar que os julgados desta Corte que elevaram os
juros compensatórios na desapropriação para o valor de 12% foram
proferidos em uma conjuntura de instabilidade financeira e altas taxas
inflacionárias em que, por largo período, sequer havia a correção monetária.
A verdade é que essa orientação definitivamente não se justifica mais nos
dias de hoje, período em que vivemos, felizmente, uma relativa estabilidade
monetária e previsão expressa de critérios de correção monetária do
principal.

10. Por fim, quanto à atribuição de efeitos infringentes à declaração de
inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A e do § 1º do art. 27 do
Decreto-Lei 3.365/1941, também entendo não assistir razão à recorrente.
Ainda que a embargante discorde das conclusões alcançadas pelo Tribunal,
não pode pretender revê-las por meio de embargos de declaração. A via
recursal adotada não se mostra adequada para, a pretexto de correção de
inexistentes vícios internos do acórdão proferido, postular a renovação de
julgamento que transcorreu de maneira hígida e regular.

11. Nesse sentido, a maioria da Corte entendeu que a perda de renda
pelo particular com a expropriação do imóvel não pode ser presumida ou
comprovada pelo poder público, ou seja, cabe ao proprietário a
comprovação da perda de renda sofrida com a desapropriação. De igual
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modo, como foi assentado no voto do Ministro Alexandre de Moraes, não
incidem juros compensatórios quando não houver potencialidade de uso do
imóvel, uma vez que não há o que ser compensado além da perda do
imóvel, que será pago mediante justa indenização com correção monetária,
e eventualmente, juros moratórios. De modo diverso, quando o imóvel
possuir graus de utilização e de eficiência na exploração diferentes de zero,
cabem juros compensatórios.

12. De modo semelhante, não se pode falar que os honorários
advocatícios poderão ser fixados em valores ínfimos a partir da decisão do
STF, que reconheceu a constitucionalidade da estipulação de parâmetros
mínimos e máximos para a concessão de honorários previsto no § 1º do art.
27 do Decreto-Lei 3.365/1941. Isso porque a ponderação feita pelo legislador
observa o princípio da proporcionalidade (art. 5, LIV, da CF/88). Como já
observei em meu voto, considero que a fixação de percentuais mínimo e
máximo para os honorários sucumbenciais é adequada, necessária e
proporcional em sentido estrito, observando os três testes da
proporcionalidade. Adequada, pois provê remuneração satisfatória ao
advogado; necessária, pois não se vislumbra medida que seja
inequivocamente menos gravosa ao direito de o advogado perceber
remuneração adequada, e que seja igualmente protetiva ao Erário;
proporcional em sentido estrito, pois não se considera que o custo
decorrente da restrição do  quantum da verba honorária supere as
vantagens ligadas à proteção do Erário. Além disso, previsão normativa
resguardou ao magistrado a possibilidade de fixar o percentual – desde
que, obviamente, dentro dos limites mínimo e máximo – de maneira
concreta, isto é, à vista das peculiaridades da ação de desapropriação que se
encontra sob sua análise. Assim, também não há razão para o provimento
dos embargos de declaração nessa parte, vez que não se prestam a veicular
mero inconformismo do embargante.

13. Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração,
a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa: “ Declaração da
inconstitucionalidade do §4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, de
modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da

 propriedade ou posse titulada pelo autor da ação ”.

14. É como voto.
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