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APELAÇÃO CÍVEL N.º 377.843-0 DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO NEGRO.

APELANTES : Alceu Carlos Milczewski e outros.
APELADO : Município de Piên.
RELATOR : Juiz Conv. Xisto Pereira.

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PLEITO INDENIZATÓRIO DEDUZIDO COM BASE
NA ENFITEUSE. DOMÍNIO ÚTIL
QUE NÃO RESTOU COMPROVADO. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DIANTE DA
ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM". SENTENÇA CORRETA. RECURSO DESPROVIDO.

Para que o direito real da enfiteuse possa ser adquirido
por ato inter vivos é imprescindível a formalização do seu título constitutivo mediante escritura pública,
uma vez que sempre tem por objeto um bem imóvel, e que seja devidamente registrado no álbum
imobiliário.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 377.843-0, da Vara Única da Comarca
de Rio Negro, em que são apelantes ALCEU CARLOS MILCZEWSKI e OUTROS e apelado o MUNICÍPIO DE
PIÊN.

I - RELATÓRIO

Alceu Carlos Milczewski e outros, ora apelantes, ajuizaram ação de indenização por desapropriação indireta
em face do Município de Piên, ora apelado.
Disseram que, juntamente com Brunislava Munhoz de Oliveira, que foi casada com Onelso Munhoz de
Oliveira, ambos já falecidos, são legítimos proprietários de
duas áreas de terras, descritas na inicial à fl. 03, localizadas
no Município de Piên; que essas áreas são limítrofes e somadas alcançam 4.537 m2; que adquiriram essas
áreas do Município
de Rio Negro, do qual o Município Piên era Distrito, mediante
"carta de foro", a qual lhes foi passada em 14.08.64; que
Onelson Munhoz de Oliveira, que nunca foi condômino dessas áreas, em 24.04.81 entabulou permuta,
mediante conluio com
os Vereadores e o Prefeito da época, de parte dessas áreas para
a construção de uma praça; que além de construir referida praça,
o apelado também abriu as Ruas Belo Horizonte, Tocantins
e Ceará, bem como as Avenidas Brasil e Paraná e que em decorrência disso, ou seja, desse esbulho
possessório, suas áreas ficaram retalhadas, restando-lhes apenas 1.825 m2.
Pediram, então, a condenação do apelado a uma justa indenização, acrescida dos consectários legais
(fls. 02/11).
Pela sentença recorrida, reconheceu-se a ilegitimidade ativa ad causam dos apelantes, extinguindo-se o
processo, sem resolução de mérito, porque não comprovaram
a propriedade e nem a posse sobre as áreas descritas na inicial, sendo condenados ao pagamento das
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custas processuais e em honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com fulcro no § 4.º do art. 20 do CPC (fls. 412/418).
Sustentam os apelantes, em suas razões recursais, que "nos presentes autos não se está discutindo posse,
muito menos propriedade" e que o fato de não terem levado a
registro a "carta de foro" não lhes retira a condição de
proprietários das áreas indiretamente desapropriadas e, conseqüentemente, à justa indenização pleiteada.
Caso assim
não se entenda, pedem sejam reduzidos os honorários advocatícios
(fls. 423/429).
O apelado, em contra-razões, defende o
acerto da sentença recorrida e pugna pela sua confirmação
(fls. 438/441).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de emitir parecer ao entendimento de que ausente, na
espécie, interesse público a justificar sua intervenção no feito
(fls. 159/161).
É o relatório.

II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

Tanto o proprietário quanto o possuidor
têm legitimidade ativa ad causam para pleitear indenização
por desapropriação indireta, sendo necessário, no entanto, ao contrário do que afirmam os apelantes, a
prova da propriedade
ou da posse.
No caso em exame, segundo claramente
se vê da causa de pedir inserta na petição inicial, o pleito indenizatório foi alicerçado exclusivamente na
propriedade, não
na posse.
Nesses moldes, então, é que deve ser
analisado o recurso, pois ao juiz, segundo estabelece o art. 128
do CPC, cabe decidir "a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não
suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte".
O Superior Tribunal de Justiça, na exegese dessa norma processual, já proclamou que "A decisão judicial
não está limitada apenas pelo pedido formulado pela parte, mas também pela causa de pedir deduzida,
sendo esta elemento delimitador da
atividade jurisdicional na ação. Neste sentido, se o magistrado se limita
ao pedido formulado, considerando, entretanto, outra causa de pedir
que não aquela suscitada pela parte, estará incorrendo em decisão extra petita, restando configurada a
nulidade da sentença, ante a ofensa ao princípio da congruência" (3.ª Seção, MS n.º 9.315/DF, Rel. Min.
Arnaldo Esteves de Lima, j. em 13.12.04).
Aliás, em se tratando de desapropriação indireta, nem se pode aceitar que a posse, pela descrição
fática contida na inicial da ação indenizatória correspondente, encontra-se albergada pelas alegações de
propriedade.
Isso porque, há necessidade de se indicar
todos os seus contornos para se aferir se ela (a posse) é, ou não,
hábil a ensejar a indenização postulada. E se hábil, sua extensão
a delimitar o direito indenizatório.
Nesse sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO DA POSSE PELO VALOR INTEGRAL DO IMÓVEL.
IMPOSSIBILIDADE. A posse de imóvel, como os demais bens, é indenizável, desde que é historicamente
negociável e susceptível de valoração e avaliação. É injurídico, todavia, indenizar-se a posse mediante a
quantificação integral do imóvel, como se o ressarcimento (ao mero possuidor) recaísse sobre a posse e o
domínio. A indenização integral, in casu, considerado o proprietário, ao mesmo tempo, como possuidor e
proprietário, importa em enriquecimento ilícito do expropriado em detrimento do
órgão público expropriante, com desafeição à justeza da reparação que o princípio constitucional preconiza.
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Recurso provido. Decisão indiscrepante" (1.ª Turma, REsp. n.º 77.624/PR, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
em 20.06.96).
Dito isso, é de se ver que a propriedade
foi invocada com base em "carta de foro".
Trata-se, em verdade, de alegação de domínio útil decorrente da enfiteuse.
A enfiteuse, também denominada aforamento ou emprazamento, é instituto que ainda se rege pelos arts.
678 e
seguintes do CC/16, ocorrendo quando "por ato inter 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 senhorio direto uma pensão, ou foro anual, certo e invariável".
É um direito real limitado que o atual
Código Civil tratou de eliminar gradualmente, conforme dispõe
seu art. 2.038, proibindo novas enfiteuses e subordinando as existentes ao CC/16.
Segundo Maria Helena Diniz, "A enfiteuse é o mais amplo dos jus in re aliena, transferindo ao enfiteuta o
jus utendi, fruendi e até disponiendi, pois este pode alienar seus direitos sem
que haja anuência do senhorio, podendo ainda reivindicar a coisa de
quem quer que seja.
(...) a enfiteuse contém todos os poderes da propriedade. Ensina-nos Clóvis que 'por caberem esses
direitos ao enfiteuta, o seu direito se denomina domínio útil, importa dizer: são-lhe atribuídos o direito de
usufruir o bem do modo mais completo, o de
aliená-lo e o de transmiti-lo por sucessão hereditária. O senhorio tem o domínio direto, que recai sobre a
substância do imóvel, abstraindo de
suas utilidades, as quais são objeto do enfiteuta'. Assim, quem tem o domínio útil é o enfiteuta ou foreiro e
quem tem o domínio direito é o senhorio. Só o senhorio direto é que tem o verdadeiro direito de
propriedade; o poder jurídico sobre a sua coisa. O enfiteuta tem o poder jurídico sobre coisa de outrem"
("Direito Civil Brasileiro", 4.º vol., Direito das Coisas, 17.ª ed., São Paulo, Saraiva, 2002, pág. 322).
Por isso, não se há de negar, a enfiteuse, embora regulada como um direito real sobre coisa alheia,
confere ao seu titular poderes tão amplos quanto os do
proprietário, razão pela qual é devida a ambos a indenização decorrente da desapropriação, deduzindo-se
da parte correspondente ao enfiteuta o que deve ser pago ao senhorio
direto ("Direitos Reais", Orlando Gomes, 19.ª ed., Rio de
Janeiro, Forense, 2004, pág. 314).
Ocorre que, quanto ao seu modo de
aquisição, segundo a lição de Orlando Gomes, "A enfiteuse só
se adquire por um desses modos: a transcrição, a usucapião e a sucessão hereditária. Mas o título
constitutivo pode ser: o contrato, o testamento
ou a sentença judicial (...).
O contrato não origina, por si só, o direito real
de enfiteuse. Para se constituir por ato inter vivos, é indispensável, em
nosso sistema jurídico, que esse título seja devidamente transcrito no Registro Imobiliário" (obra citada,
pág. 308, grifos nossos).
A enfiteuse, no caso dos autos, foi instituída por ato inter vivos em favor dos antecessores dos apelantes
pelo
Município de Rio Negro, do qual era Distrito o atual Município
de Piên, ora apelado (fl. 21).
Mas conforme informaram os próprios apelantes, a "carta de foro" não foi levada a registro perante
o Registrador Imobiliário, de modo que o contrato colacionado
aos autos e ao qual se apegam para reivindicar a indenização
a título de proprietários das áreas ditas esbulhadas é, no
dizer de Orlando Gomes, um negócio jurídico que "de per si não
é idôneo para operar a aquisição do domínio", pois "para que o direito
real da enfiteuse possa ser adquirido por ato inter vivos, é imprescindível que esse título constitutivo seja
feito por escritura pública, uma vez que sempre tem por objeto imóvel (CC, art. 108, Lei n. 7.104/83) e
que, conforme o art. 1.227 do Código Civil, seja devidamente registrado
no Cartório de Imóveis competente (Lei n. 6.015/73, art. 167, I, n. 10)"
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(obra citada, pág. 327).
Destarte, correta a sentença recorrida porque não restou demonstrada a aquisição, pelos apelantes, do
domínio útil das áreas indicadas na inicial.
No tocante aos honorários advocatícios,
diante da importância da causa e do trabalho realizado pelo
patrono do apelado, notadamente por ter ocorrido a produção
de provas pericial (fls. 269/282) e oral (fls. 303/308 e 368/369),
além do tempo despendido com a demanda, impõe-se manter
o valor arbitrado (R$ 5.000,00) porque razoável, em vista dos
ditames estabelecidos no § 4.º do art. 20 do CPC.
Nessas condições, nega-se provimento ao recurso.
É como voto.

III - DISPOSITIVO

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Acompanharam o voto do Relator os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Abraham Lincoln Calixto
(Presidente, em exercício) e Maria Aparecida Blanco de Lima.
Curitiba, 15.07.2008.

Juiz Xisto Pereira - Relator,
Substituto em Segundo Grau.

Não vale como certidão ou intimação.

Fechar
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