
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 384.507 - ES (2001/0156728-0)
 

RELATOR : MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO
RECORRENTE : UNIÃO 
RECORRIDO : ERALDO GOMES DE AZEREDO 
ADVOGADO : ERALDO GOMES DE AZEREDO JÚNIOR 

EMENTA

Enfiteuse regida pelo Decreto-Lei n. 9.760/46. 
Notificação do foreiro em relação à caducidade do processo de 
aforamento. Obrigatoriedade da União. Norma de natureza 
vinculativa.

I - É regida pelo Decreto-Lei n. 9.760/46, a enfiteuse 
em que o domínio direto do bem for exercido pela União.

II - A notificação da caducidade do processo de 
aforamento, por deixar o foreiro de pagar as respectivas 
pensões, é de comando obrigatório, devido à natureza 
vinculativa da norma aplicanda (artigo 118 do DL 9.760/46).

III - Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as 
acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior 
Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do recurso especial.

Os Srs. Ministros Carlos Alberto Menezes Direito, Nancy Andrighi 
e Castro Filho votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ari Pargendler.
Brasília, 22 de maio de 2003(Data do Julgamento)

Ministro Antônio de Pádua Ribeiro  
Presidente e Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 384.507 - ES (2001/0156728-0)
 

RELATOR : MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO
RECORRENTE : UNIÃO 
RECORRIDO : ERALDO GOMES DE AZEREDO 
ADVOGADO : ERALDO GOMES DE AZEREDO JÚNIOR 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO: 

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida 

liminar, impetrado por Eraldo Gomes de Azeredo contra ato do Delegado 

do Patrimônio da União, para o fim de ser ordenada a expedição de 

certidão referente ao pagamento de laudêmio, e, com isto, autorizada a 

lavratura de escritura pública de venda e compra do imóvel objeto do 

mandamus , do qual é proprietária a União Federal.

Deferida a medida liminar, e, posteriormente, confirmada pela 

concessão da segurança pleiteada, houve interposição de apelação, 

sendo esta improvida em conjunto com a remessa necessária.

Inconformada, a União interpôs recurso especial com espeque 

na alínea "a" do permissivo constitucional, aduzindo ofensa aos artigos 

101, § 2.º, 108, 109, 118, 119 e 121, todos do Decreto-Lei n. 9.760, de 

1946, sustentando a caducidade do aforamento em debate, eis que 

deixou o recorrido de pagar os foros por mais de três anos, devendo ser 

aplicado, desta feita, o artigo 101, § 2.º, do mencionado diploma legal.

Não foram apresentadas contra-razões, apesar de 

devidamente intimado o recorrido.

A douta Subprocuradoria-Geral da República opinou pelo não 

conhecimento do recurso.

É o relatório.
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RELATOR : MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO
RECORRENTE : UNIÃO 
RECORRIDO : ERALDO GOMES DE AZEREDO 
ADVOGADO : ERALDO GOMES DE AZEREDO JÚNIOR 

EMENTA

Enfiteuse regida pelo Decreto-Lei n. 9.760/46. 
Notificação do foreiro em relação à caducidade do processo 
de aforamento. Obrigatoriedade da União. Norma de natureza 
vinculativa.

I - É regida pelo Decreto-Lei n. 9.760/46, a enfiteuse 
em que o domínio direto do bem for exercido pela União.

II - A notificação da caducidade do processo de 
aforamento, por deixar o foreiro de pagar as respectivas 
pensões, é de comando obrigatório, devido à natureza 
vinculativa da norma aplicanda (artigo 118 do DL 9.760/46).

III - Recurso especial não conhecido.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a julgar 

o presente recurso.

Insurge-se a recorrente contra acórdão que concedeu a 

segurança a fim de ver expedida ao recorrido a respectiva certidão de 

pagamento de laudêmio, e continuar a usufruir da relação de enfiteuse 

que detém com a União, sem necessidade de requerer revigoração.

Nos dizeres sempre expressivos de Washington de Barros 

Monteiro, enfiteuse "é a relação jurídica por via da qual o senhorio direto 

(o proprietário), autoriza outra pessoa (o enfiteuta), a usar, gozar e dispor 

da coisa, com certas restrições, inclusive pagamento de uma retribuição 

anual, chamada pensão. ".

Conceituando pensão e laudêmio, respectivamente, continua o 
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citado mestre: "Entre os deveres do enfiteuta sobreleva o de pagar, 

anualmente, o canon ou pensão. Essa retribuição pecuniária constituiu o 

reconhecimento dos direitos do senhorio sobre o imóvel aforado. "; "Se o 

senhorio não quiser invocar a preferência e a alienação realizar-se a 

terceira pessoa, assiste-lhe o direito de auferir o laudêmio. (...) O 

laudêmio (...) corresponde assim a uma compensação que se paga ao 

senhorio, por não ter exercitado o direito de opção. " (conceitos extraídos 

da obra Curso de Direito Civil , Direito das Coisas, 28ª ed., 1990).

Sendo parte do presente instituto a União, a enfiteuse se 

regula pelo Decreto-Lei n. 9.760 de 05 de setembro de 1946, como ocorre 

no caso em comento.

Sustenta o impetrante do mandamus , ora recorrido, a 

inviabilidade da declaração feita pelo DPU - Delegado do Patrimônio da 

União, em classificar como caduco o processo de aforamento, pois não 

houve intimação ou notificação ao interessado, para que se defendesse 

ou regularizasse tal procedimento, como manda o texto legal especial, 

não sendo possível, no corrente caso, a aplicação da pena de comisso, 

ou seja, a perda do aforamento por falta de pagamento do foro.

O cerne da questão consiste, pois, em saber se é obrigatória a 

notificação prevista expressamente no artigo 118 do Decreto-Lei em 

comento.

Com o intuito de elucidar a matéria, transcrevo o citado artigo 

e seu parágrafo único:

"Art. 118. Caduco o aforamento na forma do § 2º do art, 

101, o orgão local do S. P. U. notificará o foreiro, por edital, ou, 

quando possível, por carta registrada, marcando-lhe o prazo de 90 

(noventa) dias para apresentar qualquer reclamação ou solicitar a 

revigoração do aforamento. 

Parágrafo único. Em caso de apresentação de 
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reclamação, o prazo para o pedido de revigoração será contado da 

data da notificação ao foreiro da decisão final proferida."

Já o artigo 101, § 2.º, prescreve:

"Art. 101. Os terrenos aforados pela União ficam sujeitos 

ao fôro de 0,6% (seis décimos por cento) do valor do respectivo 

domínio pleno. 

§ 2º O não pagamento do fôro durante 3 (três) anos 

consecutivos importará na caducidade do aforamento."

Como sabido, a aplicação do princípio da legalidade para 

Administração Pública diverge para com o particular. Enquanto que a este 

é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, a aquela, além da lei não proibir, 

tem que permitir, expressamente. Em outras palavras, sem a lei, a 

Administração não se movimenta.

Mas não é só.

A Administração Pública tem o poder-dever de agir com base 

na lei, atingindo a finalidade ali pré-estabelecida pelo legislador 

infraconstitucional, não podendo dela se desviar. O poder que a 

Administração possui para executar seus atos é, pois, meramente 

instrumental, visando a que a norma, já insculpida pelo Poder Legislativo, 

atinja a sua finalidade. Assim, o seu poder é conseqüência do dever que é 

obrigada a cumprir.

Volvendo-se às questões dos presentes autos, tem-se ser 

matéria incontroversa que a quitação dos foros relativos aos anos de 

1989 a 1993, somente fora efetivada no mês de dezembro de 1994. O 

pagamento ocorreu, pois, com atraso de um ano.

Todavia, como bem explicitado pelo aresto recorrido, em seu 

recurso, a União não nega, em momento algum, a ausência da 

necessária notificação aludida no artigo 118 transcrito, o que, também, se 
Documento: 408537 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJ: 30/06/2003 Página  5 de 7



 

 

Superior Tribunal de Justiça

tornou, pois, matéria incontroversa.

Ocorre, porém, que, como já salientado, não cabe à 

Administração Pública agir com discricionariedade com apoio na norma 

em comento, eis dela constar a imposição para que a União notifique o 

foreiro inadimplente a fim de que apresente eventual reclamação ou 

pedido de revigoração do discutido instituto, no prazo de 90 dias, contado 

da notificação. Note-se que a discricionariedade ali exposta fica resumida 

à forma na qual deva ser feita a notificação, e não quanto a sua 

obrigatoriedade.

E mais. Os foros em atraso, quando do seu pagamento, foram 

plenamente aceitos, não sendo razoável essa atitude se a União 

requeresse, já naquela ocasião, a caducidade do processo de 

aforamento.

Cabe ressaltar, ainda, que as hipóteses de negativa de 

revigoração do processo de enfiteuse encontram-se nos artigos 120 c/c 

65, ambos do referido Decreto-Lei.

Portanto, por não vislumbrar a ofensa aduzida pela recorrente, 

não conheço do presente recurso.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

 
 

Número Registro: 2001/0156728-0 RESP 384507 / ES

Números Origem:  9700042162  9802203904

PAUTA: 20/03/2003 JULGADO: 22/05/2003

Relator
Exmo. Sr. Ministro  ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO

Subprocurador-Geral da República
AUSENTE

Secretária
Bela. SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO : ERALDO GOMES DE AZEREDO
ADVOGADO : ERALDO GOMES DE AZEREDO JÚNIOR

ASSUNTO: Civil - Direito das Coisas - Direitos Reais Sobre Coisas Alheias - Enfiteuse

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso especial."
Os Srs. Ministros Carlos Alberto Menezes Direito, Nancy Andrighi e Castro Filho 

votaram com o Sr. Ministro Relator. 
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ari Pargendler.

O referido é verdade. Dou fé.

 Brasília, 22  de maio  de 2003

SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO
Secretária
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