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APELAÇÃO  CÍVEL.  POSSE  (BENS  IMÓVEIS).
DUPLICIDADE  DE  APELAÇÕES  EM  FACE  DA
MESMA  DECISÃO.  PRESSUPOSTOS  DE
ADMISSIBILIDADE.  Os  princípios  da
unirrecorribilidade e da consumação inviabilizam o
conhecimento  de  novo  recurso  de  apelação
oferecido após a interposição do primeiro. 
AGRAVO RETIDO. A parte, nas razões ou resposta
da  apelação,  deve  requerer  expressamente  a
apreciação  do  agravo  retido,  sob  pena  de  não
conhecimento (art. 523, § 1º, do CPC).
SERVIDÃO DE TRÂNSITO. Verificada a servidão de
trânsito,  o  dono do prédio serviente  não poderá
embaraçar de modo algum o exercício legítimo da
servidão,  assegurando-se ao usuário  a  proteção.
Todavia, a extensão da servidão deve limitar-se ao
necessário para acesso ao imóvel dominante.
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. A servidão de
trânsito, enquanto direito real sobre coisa alheia,
não se confunde com direito de passagem forçada
(direito  de  vizinhança  –  art.  1.285  do  CC),  não
ensejando indenização.
ABERTURAS.  DISTÂNCIA  MÍNIMA.
DESFAZIMENTO. DECADÊNCIA. Há decadência do
direito de exigir o desfazimento de obra edificada
há mais de ano e dia relativa a abertura realizada
sem  observância  da  distância  mínima  da  divisa
(art. 1.302 do CCB). Na hipótese dos autos, restou
incontroverso se tratar  de obras de vários anos,
motivo pelo qual reconhecida a decadência. 
DANOS  MORAIS.  Simples  transtornos  e
dissabores nas relações econômicas e sociais não
têm relevância suficiente para caracterizar o dano
moral. No caso concreto, porém, ficou evidenciado
o comportamento intolerável  da parte,  proferindo
ofensas  que  implicaram  situação  vexatória,
humilhação  e  constrangimento  concreto,  motivo
pelo  qual  a  condenação  ao  pagamento  de
indenização é medida que se impõe.
VALOR  INDENIZATÓRIO.  MANUTENÇÃO.  O
quantum indenizatório,  atendido  o  princípio  da
razoabilidade,  deve  ser  fixado  considerando  as
circunstâncias do caso,  o bem jurídico lesado,  a
situação pessoal do autor, inclusive seu conceito,
o  potencial  econômico  do  lesante,  a  idéia  de
atenuação  dos  prejuízos  do  demandante  e  o
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sancionamento  do réu a  fim de  que não volte  a
praticar atos lesivos semelhantes contra outrem.
APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.

APELAÇÃO CÍVEL DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL

Nº  70062564570  (N°  CNJ:  0449020-
94.2014.8.21.7000)

COMARCA DE SANTA MARIA

NELSON LUIZ KRAETZIG E OUTROS APELANTE/APELADO

ELAINE  TEREZINHA  DA  SILVA
LORENCO 

APELANTE/APELADO

DELCIO SALDANHA DA SILVA APELANTE/APELADO

APELAÇÃO CÍVEL DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL

Nº  70062564695  (N°  CNJ:  0449032-
11.2014.8.21.7000)

COMARCA DE SANTA MARIA

DELCIO SALDANHA DA SILVA APELANTE

NELSON LUIZ KRAETZIG APELADO

AREDA MARTINS KRAETZIG APELADO

ELAINE  TEREZINHA  DA  SILVA
LORENCO 

INTERESSADO

MARCELO MARTINS KRAETZIG INTERESSADO

OMAR WALDIR KRAETZIG INTERESSADO
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A C Ó RD ÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

Acordam os  Desembargadores  integrantes  da  Décima  Nona

Câmara Cível  do  Tribunal  de  Justiça do Estado,  à  unanimidade,  em dar

parcial provimento às apelações.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes

Senhores  DES.  VOLTAIRE  DE  LIMA  MORAES  (PRESIDENTE  E

REVISOR) E DES.ª MYLENE MARIA MICHEL.

Porto Alegre, 09 de julho de 2015.

DES. MARCO ANTONIO ANGELO, 
Relator.

RE L A T Ó R I O

DES. MARCO ANTONIO ANGELO (RELATOR)

Trata-se  de  recursos  de  apelação  interpostos  por  NELSON

LUIZ  KRAETZIG,  AREDA MARTINS KRAETZIG  e  MARCELO  MARTINS

KRAETZIG, e por DÉLCIO SALDANHA DA SILVA e ELAINE TEREZINHA

DA SILVA LOURENÇO, em face da sentença prolatada na ação de interdito

proibitório  e  ação  de  reintegração  de  posse  cumulada  com  pedidos

cominatório  e  de  indenização em que  litigam as  partes,  com o seguinte

dispositivo:

1)  julgo procedente o pedido formulado na ação de
nº 1.10.0012959-4, para o fim de determinar aos réus
se abstenham de quaisquer atos que impliquem aos
autores  restrição  ao  uso  regular  da  servidão  de
trânsito ora reconhecida;
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2)  julgo  parcialmente  procedentes os  pedidos
formulados na ação de nº 1.10.0019879-0, para o fim
de:

a) determinar aos réus que, no prazo de 30 dias do
trânsito em julgado da presente sentença, desfaçam
janelas,  portas,  varandas ou  eirados  que estejam a
menos de metro e meio da divisa com o imóvel dos
autores; 

b) condenar o réu MARCELO MARTINS KRAETZIG a
indenizar  aos  autores  DÉRLCIO  SALDANHA  DA
SILVA e ELAINE TEREZINHA DA SILVA LORENÇO
pelos  danos  morais  vivenciados,  devendo  pagar  a
cada um dos autores o valor  de R$ 4.000,00, a ser
corrigido  pelo  IGPM  desde  a  data  desta  sentença,
acrescido de juros legais desde a citação.

Por  suas  razões,  NELSON  LUIZ  KRAETZIG,  AREDA

MARTINS KRAETZIG e  MARCELO MARTINS KRAETZIG  insurgem-se  à

obrigação de fechar janelas, portas e aberturas existentes a menos de metro

e meio da divisa e à condenação ao pagamento de indenização por danos

morais  imputada  ao  réu  MARCELO  MARTINS  KRAETZIG.  Acerca  da

pretensão  cominatória,  referem  que  as  aberturas  fazem  divisão  com  a

servidão de passagem, que são anteriores ao exercício da posse da parte-

adversa e que houve a decadência do direito ao desfazimento. Em relação

ao dano moral, sustentam a inexistência de provas acerca dos fatos que os

ensejaram.  Ao  final,  pugnam  pelo  provimento  da  apelação  para  a

improcedência  dos  pedidos.  Sucessiva  e  eventualmente,  requerem  a

minoração da condenação à indenização por danos morais.

Por suas razões,  DÉLCIO SALDANHA DA SILVA e ELAINE

TEREZINHA  DA  SILVA  LOURENÇO  se  insurgem  à  improcedência  da

reintegração  de  posse  sobre  o  corredor  em  litígio.  Sustentam  que  sua

utilização  pela  parte-adversa  foi  sempre  em  caráter  precário  e  de  mera

tolerância, uma vez que adquiriram a área quando da aquisição do imóvel.
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Referem  que  o  imóvel  dos  autores  tem  saída  para  a  rua  e  não  ficará

encravado pela não utilização do corredor em debate. Alegam que não há

proteção possessória ou direito real ou pessoal que proteja a utilização dos

autores  em relação  à  área.  Aduzem direito  à  indenização  decorrente  de

terem  adquirido  a  área  do  corredor  em  litígio,  sendo  que  o  direito  de

passagem  declarado  pelo  vendedor  à  parte-adversa  lhes  foi  omitido  e,

cientes  dele,  não  teriam  realizado  o  negócio.  Suscitam  a  ocorrência  de

confissão ficta dos pedidos de reintegração de posse da área dos fundos

dos imóveis e de fechamento das aberturas pela ausência de contestação a

respeito. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para o fim de julgar

totalmente procedentes os pedidos da ação de reintegração de posse.

Foram apresentadas contra-razões (fl. 273 e fls. 274-278).

Cumprido o disposto nos artigos 549, 551 e 552 do CPC.

É o relatório.

V OT O S

DES. MARCO ANTONIO ANGELO (RELATOR)

RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA.

Trata-se  de  ações  que  veiculam  pretensões  possessórias,

cominatória  e  indenizatória  propostas entre  vizinhos relativas  ao corredor

situado entre seus imóveis.

NELSON  LUIZ  KRAETZIG  e  AREDA MARTINS  KRAETZIG,

diante  de notificação extrajudicial  realizada pela  parte-adversa,  ajuizaram

interdito proibitório, reclamando que não sejam impedidos da utilização do

corredor. Referem que para acessar suas residências, situada aos fundos do

imóvel,  é necessária a utilização do corredor.  Sustentam a composse da

travessia,  referindo  que  por  décadas  sempre  a  utilizaram  para  sua

passagem. Requerem a abstenção pelos réus de qualquer ato que importe a
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restrição  ao  exercício  da  posse  de  suas  aberturas  (portas  e  janelas)

direcionadas à divisa dos terrenos, bem como da posse do corredor.

DÉLCIO  SALDANHA  DA SILVA  e  ELAINE TEREZINHA DA

SILVA,  por  sua  vez,  ajuizaram  reintegração  de  posse  em  desfavor  de

NELSON LUIZ  KRAETZIG,  seu  filho  MARCELO MARTINS KRAETZIG e

AREDA MARTINS KRAETZIG. Sustentam que, ao adquirirem os fundos do

imóvel lindeiro ao da parte-adversa, adquiriram também a propriedade do

corredor  situado  entre  os  imóveis,  única  via  de  acesso  à  residência

comprada. Referem que não há nenhuma referência à servidão no registro

dos  imóveis.  Aduzem  que  sua  utilização  pela  parte-adversa  configura

turbação e esbulho. Alegam que o imóvel da parte-adversa tem frente para a

rua, não necessitando a utilização do corredor para acesso.

Formulam, também, pedido cominatório, determinando à parte-

adversa  o  fechamento  das  aberturas  que  não  obedeçam a  distância  de

metro e meio da linha divisória entre os imóveis.

Ainda  formulam  pedido  indenizatório  também  em  face  de

OMAR WALDIR KRAETZIG, que lhes vendeu a residência, suscitando que,

em caso de improcedência da pretensão possessória, que seja configurada

servidão  de  passagem  forçada,  respondendo,  solidariamente  à  parte-

adversa, pela indenização correspondente.

Por fim,  formulam pedido indenizatório  em face de NELSON

LUIZ KRAETZIG e MARCELO MARTINS KRAETZIG, relatando tratamento

hostil e ofensas que, aliadas à turbação e esbulho, alegam configurar dano

moral, pelo qual pretendem ser indenizados.

A  sentença  julgou  procedente  o  interdito  proibitório,

reconhecendo o exercício de posse de NELSON LUIZ KRAETZIG e AREDA

MARTINS  KRAETZIG  sobre  o  corredor  que  divide  os  imóveis  e

determinando a DÉLCIO SALDANHA DA SILVA e ELAINE TEREZINHA DA

SILVA que se abstenham de praticar atos que impliquem restrição ao uso da

travessia.

Por outro lado, julgou parcialmente procedente as pretensões

formuladas  na  ação  de  reintegração  de  posse  cumulada  com  pedido
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cominatório  e  indenizatório.  Determinou  que  NELSON  LUIZ  KRAETZIG,

AREDA  MARTINS  KRAETZIG  e  MARCELO  MARTINS  KRAETZIG

desfizessem as aberturas  direcionadas  à  divisa  dos  imóveis  e  condenou

MARCELO MARTINS KRAETZIG ao pagamento de indenização por danos

morais no valor de R$4.000,00 a cada um dos autores da reintegração. 

Ambas as partes apelaram.

Nessas circunstâncias, os presentes recursos devem examinar:

(i)  a  questão  atinente  à  proteção  possessória  do  corredor

situado entre os imóveis e,  em sendo o caso, pretensa indenização pela

passagem;

(ii) a questão atinente ao fechamento de aberturas do imóvel

das  partes  NELSON  LUIZ  KRAETZIG,  AREDA  MARTINS  KRAETZIG  e

MARCELO MARTINS KRAETZIG;

(iii) a questão atinente à indenização por danos morais fixada

em sentença.

  

APELAÇÃO. UNIRRECORRIBILIDADE.

O novo recurso de apelação oferecido após a interposição do

primeiro não pode ser conhecido. 

Com  efeito,  a  parte  não  pode  oferecer  dois  recursos  de

apelação contra a mesma sentença, ainda que dentro do prazo recursal, sob

pena de manifesta afronta ao princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual

para cada decisão há apenas um recurso adequado.

Outrossim,  o  oferecimento  do  primeiro  recurso  implica  a

preclusão  consumativa,  extinguindo-se  o  direito  de  interposição  de  nova

apelação.

Nesse sentido, transcrevo jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÕES  CÍVEIS.  DIREITO  PRIVADO  NÃO
ESPECIFICADO.  SERVIÇOS  DE  TELEFONIA  NÃO
CONTRATADOS.  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.  DANO  MORAL
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CONFIGURADO.  RECURSO  DA  PARTE  AUTORA.
PRINCIPIO  DA  UNIRRECORRIBILIDADE:  Não
conhecido do segundo recurso apresentado diante
da  ocorrência  da  preclusão  consumativa,
desaparecendo,  então,  a  possibilidade de  outras
apelações da mesma parte à sentença de primeiro
grau.   [...]  DERAM  PROVIMENTO  AO  APELO  DA
PARTE  AUTORA,  NA  PARTE  CONHECIDA,  E
DERAM  PARCIAL  PROVIMENTO  AO  APELO  DA
PARTE RÉ. (Apelação Cível Nº 70060385457, Décima
Nona  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator:  Eduardo  João  Lima  Costa,  Julgado  em
02/10/2014).

PROMESSA  DE  COMPRA  E  VENDA.  AÇÃO
REVISIONAL  DE  CONTRATO  COM  ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA  DE  IMÓVEL.  Não  se  conhece  da
segunda apelação interposta em relação a mesma
sentença já impugnada pelo primeiro recurso, em
observância ao princípio da unirrecorribilidade ou
singularidade recursal,  bem  como  da  preclusão
consumativa do direito recursal. [...]. Apelação não
conhecida de ofício. (Apelação Cível Nº 70061154779,
Décima Nona Câmara  Cível,  Tribunal  de Justiça  do
RS,  Relator:  Voltaire  de  Lima  Moraes,  Julgado  em
18/09/2014).

Na  hipótese  dos  autos,  a  sentença  julgou  conjuntamente  a

ação de interdito proibitório (processo n. 027/1.10.0012959-4) e a ação de

reintegração de posse cumulada com pedidos cominatório e indenizatório

(processo  n.  027/1.10.0019879-0),  sendo  que  DÉLCIO  SALDANHA  DA

SILVA e  ELAINE TEREZINHA DA SILVA interpuseram dois  recursos  de

apelação, o que não pode ser admitido.

Ocorre  que  a  apelação  interposta  na  ação  de  interdito

proibitório (processo n. 027/1.10.0012959-4) às fls. 262-271 foi protocolada

em primeiro lugar, conforme protocolo n. 067887 1/1 (fl. 262).

Por  isso,  a  apelação  interposta  na  reintegração  de  posse

cumulada  com  pedidos  cominatório  e  indenizatório  (processo  n.
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027/1.10.0019879-0)  com protocolo n.  067899 1/1 (fl.  190)  não pode ser

conhecida. 

Nessas circunstâncias, não conheço da apelação interposta na

ação  de  reintegração  de  posse  (processo  n.  027/1.10.0019879-0)  às  fls.

190-198).

AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO.

O agravante deve requerer que o Tribunal conheça do agravo

retido, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação (art. 523 do

CPC).

O art. 523, § 1º, do CPC, reza o seguinte:

Não  se  conhecerá  do  agravo  se  a  parte  não
requerer  expressamente,  nas  razões  ou  na
resposta  da  apelação,  sua  apreciação  pelo
Tribunal.

Na  hipótese  dos  autos,  DÉLCIO  SALDANHA  DA  SILVA  e

ELAINE TEREZINHA DA SILVA, nas razões da apelação conhecida, nada

referiram acerca do agravo retido,  o que implica o não conhecimento do

recurso.

 

 SERVIDÃO DE PASSAGEM. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA.

A servidão é direito real (art. 1.225, III, do Código Civil), a qual

proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente,

que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa

dos proprietários, ou por testamento, e subseqüente registro no Cartório de

Registro de Imóveis (art. 1.378 do Código Civil).

Diferentemente da passagem forçada – matéria afeta ao direito

de vizinhança, segundo o qual o dono do prédio que não tiver acesso a via

pública pode constranger o vizinho a lhe dar passagem (art. 1.285 do Código
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Civil) –, a servidão de trânsito não exige que o prédio esteja encravado ou

sem acesso.

De fato,  consoante  lição de Arnaldo Rizzardo1,  a passagem

forçada, no direito antigo denominada servidão legal de trânsito, é direito de

vizinhança que corresponde dar ao prédio, que não a tenha, uma saída para

a  via  pública,  nascente  ou  porto,  enquanto  a  servidão  convencional  de

passagem não supõe  aquela  necessidade,  podendo assentar  no  útil,  no

cômodo, e até mesmo no supérfluo.

Por conseguinte, verificada a servidão de trânsito,  o dono do

prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo

da servidão, conforme dispõe o art. 1.383 do Código Civil.

Isto é, o proprietário do imóvel serviente não poderá restringir o

direito de uso da servidão de trânsito, sob pena de aplicação dos interditos

possessórios.

Com efeito, nos termos da Súmula n. 415 do Supremo Tribunal

Federal,  servidão  de  trânsito  não  titulada,  mas  tornada  permanente,

sobretudo  pela  natureza  das  obras  realizadas,  considera-se  aparente,

conferindo direito à proteção possessória.

De  outro  modo,  consoante  dispõe  o  artigo  1.379 do  Código

Civil,  “o exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por

dez anos, nos termos do art. 1.242, autoriza o interessado a registrá-la em

seu nome no Registro de Imóveis, valendo-lhe como título a sentença que

julgar consumado a usucapião”. Ademais, o parágrafo único do artigo 1.379

do Código Civil  estabelece o prazo de vinte anos para o usucapião, se o

possuidor não tiver título

Não  bastasse,  cabe  ressaltar  que  a  proteção  possessória

estende-se a todos os usuários da utilidade da servidão.

1 RIZZARDO, Arnaldo.  Direito  das coisas:  Lei  n.  10.406,  de 10.01.2002.  3ª  Ed.  Rio  de
Janeiro: Forense, 2007. p.928.
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Na lição de Tupinambá Miguel Castro do Nascimento, o rol dos

usuários da servidão se inicia com o proprietário do prédio dominante, mas

não necessariamente. Basta que a constituição da servidão se dê sem que o

proprietário  do  prédio  dominante  nele  more  e  tal  prédio  seja  locado,

arrendado ou dado em comodato para terceiro. Tal ocorrendo, o usuário da

utilidade da servidão será o locatário, o arrendatário ou o comodatário. [...]

Também serão usuários os parentes ou não, do morador que morem no

prédio dominante. Assim, os filhos, a esposa, a companheira, o pai ou a

mãe, a serviçal doméstica, etc.  (NASCIMENTO, Tupinambá Miguel Castro

do. Direitos Reais Limitados. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. p.

41).

Assim, necessário garantir o pleno exercício da servidão.

Nesse sentido, transcrevo jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  COMINATÓRIA.
SERVIDÃO  DE  PASSAGEM  NECESSÁRIA  E
APARENTE.  IMÓVEL  ENCRAVADO.  SENTENÇA
MANTIDA.  DA  CARÊNCIA  DE  AÇÃO:  Comprovado
nos autos a existência de servidão de passagem, da
espécie  aparente,  para  a  qual  não  se  exige  a
transcrição no Registro de Imóveis. Prefacial rejeitada.
DA SERVIDÃO DE PASSAGEM: A prova dos autos
demonstra  que,  de  fato,  há  uma  servidão  de
passagem em relação ao imóvel  de propriedade  da
autora.  Evidencia-se  tratar-se  de  caminho  antigo,
regular,  contínuo  e  aparente  há  muitos  anos,  ainda
que  não  titulado.  Constatada  a  servidão,  torna-se
ilegítimo qualquer ato praticado pelo representante do
imóvel serviente que implique em prejuízo ao direito
de uso da servidão pelo imóvel dominante. Inteligência
do  artigo  1.383  do  Código  Civil.  Sentença  mantida.
NEGARAM  PROVIMENTO  AO  APELO.  (Apelação
Cível Nº 70054725130, Décima Nona Câmara Cível,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Eduardo  João
Lima Costa, Julgado em 04/06/2013).

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO COMINATÓRIA E AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.  UTILIZAÇÃO DE
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PASSAGEM.  DIVERGÊNCIA  ENTRE  VIZINHOS.
SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO  DE
REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE  E  DE  PARCIAL
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO COMINATÓRIA. Hipótese
em  que  a  prova  produzida  nos  autos  demonstra  a
utilização  da  passagem,  pelo  apelado,  há  mais  de
vinte  anos.  Servidão  aparente  caracterizada.  Direito
do  apelado  à  proteção  possessória.  Consequente
manutenção da sentença. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação  Cível  Nº  70050380914,  Décima  Nona
Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:
Mylene Maria Michel, Julgado em 07/05/2013).

AÇÃO  DE  MANUTENÇÃO  DE  POSSE.  SERVIDÃO
DE  PASSAGEM.  OBSTRUÇÃO  UNILATERAL.
ESBULHO CARACTERIZADO. Provado nos autos a
existência  de  servidão  de  passagem,  mostra-se
correta  a  sentença  que  tornou  definitiva  a  liminar
concedida  que  determinou,  em  face  de  esbulho
praticado pelo réu, a reintegração de posse sobre a
passagem que dá acesso à  residência  dos autores.
Pedidos de ressarcimento dos danos causados ao réu
em  decorrência  da  demolição  do  muro  e  de
condenação dos autores ao pagamento de valor a que
se  refere  o  art.  1.285  do  CC  afastados.  Apelação
desprovida. (Apelação Cível Nº 70053914883, Décima
Nona  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator:  Voltaire  de  Lima  Moraes,  Julgado  em
23/04/2013).

Por  isso,  tratando-se  de  litígio  envolvendo  direitos

possessórios, o possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de

turbação,  reintegrado  na  hipótese  de  esbulho  e,  ainda,  segurado  de

violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado (art. 1.210, caput,

do CCB e arts. 926 e 932 do CPC).

Para obter a proteção possessória, incumbe ao autor provar a

sua posse, a turbação ou esbulho praticado pela parte adversa e a sua data,

bem como a continuação da posse na ação de manutenção e a sua perda

na ação de reintegração (art. 927 do CPC).
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Outrossim, não obsta à manutenção ou reintegração na posse

a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa, conforme § 2º

do art. 1.210 do CCB.

De  fato,  na  pendência  de  processo  possessório,  é  defeso,

assim ao autor como ao réu, intentar a ação de reconhecimento do domínio

(art. 923 do CPC).

Nesse sentido, cumpre transcrever a lição de Luiz Guilherme

Marinoni, in verbis:

O juízo da ação possessória, para realmente viabilizar
o alcance da tutela possessória, não pode se permitir
discussões inerentes ao domínio, sob pena de a tutela
jurisdicional,  que deveria ser outorgada à posse, ser
deferida sempre em favor do proprietário. Note-se que
o possuidor esbulhado pelo titular do domínio não teria
sequer razão para propor a ação de reintegração de
posse,  já  que  o  proprietário-demandado  sempre
receberia a tutela jurisdicional. É a própria autonomia
do conceito de posse diante da propriedade que exige
a limitação na cognição. (MARINONI, Luiz Guilherme;
MITIDIERO,  Daniel.  Código  de  Processo  Civil
comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2008. p. 839).

Por isso, cabível a ação de proteção ou reintegração diante da

turbação  ou  perda  da  posse  contra  a  vontade  do  possuidor,

independentemente da exceção de domínio da parte adversa.

Consoante  doutrina  de  Tupinambá  Miguel  Castro  do

Nascimento, o esbulho ocorre quando, por ato de terceiro que se utiliza de

violência,  clandestinidade  ou  precariedade,  que  são  vícios  objetivos,  se

afasta o titular da posse, que por isso a perde, obstaculizando-o de usar a

coisa, de fruí-la e dela dispor [...]. O fim da reintegratória de posse é restituir

o possuidor a posse perdida (NASCIMENTO, Tupinambá Miguel Castro do.

Direitos Reais Limitados. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. p. 100).
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Na  hipótese  dos  autos,  as  partes  são  vizinhas  e  debatem

acerca da utilização do corredor situado entre seus imóveis.

Primeiramente, cumpre ressaltar que não socorrem a DÉLCIO

SALDANHA DA SILVA e ELAINE TEREZINHA DA SILVA as alegações de

que são proprietários da área em que está situado o corredor, de não haver

registro da servidão e de o imóvel da parte-adversa não ser encravado por

ter testada com a rua. 

Como referido, tratando-se de ações possessórias, descabem

as exceções baseadas em domínio. Além disso, a servidão de passagem

prescinde de registro para seu reconhecimento e proteção. De igual sorte,

diferente  do  instituto  de  direito  de  vizinhança  da  passagem  forçada,  a

servidão de passagem não exige que o imóvel esteja encravado.

O  interdito  proibitório  e  a  reintegração  ajuizados  são  ações

possessórias. E posse é fato. 

Nos termos do art. 1.196 do Código Civil:

Art.  1.196.  Considera-se  possuidor  todo  aquele  que
tem de fato (GRIFEI) o exercício, pleno ou não, de
algum dos poderes inerentes à propriedade.

Logo, o exame a ser realizado é se NELSON LUIZ KRAETZIG

e AREDA MARTINS KRAETZIG, autores do interdito proibitório e réus na

ação de reintegração, e se MARCELO MARTINS KRAETZIG, réu da ação

de reintegração, se utilizavam, de fato, do corredor situado entre os imóveis

para acessar seu prédio, e se essa utilização configura servidão de trânsito,

ensejando proteção possessória.

A  prova  testemunhal  produzida  foi  bem  analisada  pela

sentença  prolatada  pelo  Juiz  de  Direito,  Dr.  Rafael  Pagnon  Cunha,

merecendo ter parte transcrita como razões de decidir, o que faço a evitar

tautologia e prestigiar a bem lançada decisão:
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Com  efeito,  a  testemunha  AMAURI,  que  disse
conhecer o autor NELSON há 30 anos, afirmou que o
acesso à sua casa é feito pela calçada e não saber de
corredor. Porém, questionado sobre a entrada de que
tratam os autos, disse que de fato existe um corredor,
“mas aquele é permanente”, e que quando conheceu
Nelson  ele  já  existia.  Afirmou  tratar-se  de  uma
passagem de terra, que vai para a casa de NELSON e
para outras residências que existem no local.

ELAINE, irmã do réu, disse que mora no local, e que
desde que foram morar ali, em 1980, a “estradinha“ foi
fonte de problemas, pois o filho de Nelson a utiliza, e
seguidamente  ocorrem  brigas,  trânsito  de  carros  e
motos de madrugada, carros estacionados impedindo
o ingresso no seu imóvel,  e  outros incômodos.  Seu
irmão tentou falar  com Nelson  sobre  os  problemas,
mas  que  Nelson  foi  desrespeitoso.  Acredita  que  a
passagem  venha  sendo  utilizada  há  50  e  poucos
anos, e que o acesso às garagens é feito por ali: “Sim,
a vida inteira eles entraram por ali”. 

A testemunha JOÃO contou que trabalhou na fábrica,
e pelo que sabe a passagem é utilizada há mais de 26
anos pela família livremente, inclusive para entrada de
carros  e  caminhões,  que  entregavam  madeira  na
firma.

A testemunha AMAURi também contou que conhece o
local, e que desde 30 ou 40 anos existe a passagem,
que dá acesso para a fábrica. A fábrica faz frente para
a rua, e sabe que Nelson ainda trabalha com móveis. 

A testemunha JOÃO PEDRO disse que desde que era
criança o local era utilizado para trânsito de veículos,
quando ainda pertencia ao finando Manuel Pereira. A
fábrica faz testada com a rua, e que pelo que sabe,
ela ainda funciona. Ali tudo era da família Kraetzig, e o
corredor  era  utilizado  porque  viviam  todos  em
comunidade. 

A testemunha DELMAR contou que o corredor mora
na região há 54 anos, e que o corredor sempre existiu,
e sempre foi aberto para passagem, pois inclusive as
crianças brincavam no local. Acha que tem moradores
ali  que também utilizam a passagem. A fábrica tem
acesso  direto  à  rua,  e  que  ela  ainda  está  ativada,
fazendo  reforma  de  móveis.  Afirmou  não  saber
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exatamente  onde  Délcio  mora,  pois  tinha  outros
moradores ali, mas sabe que ele também utiliza esse
corredor, que é o seu único acesso à rua. 

A  testemunha  Gladys  contou  que  o  imóvel  todo
pertencia  ao  seu  tio,  e,  conforme  foram  sendo
construídas  as  residências,  o  corredor  sempre  foi
utilizado para acesso às casas e à fábrica. De um lado
existe  a  fábrica,  nos  fundos  um  chalé,  no  meio  a
servidão que é utilizada por todos, e do outro lado o
prédio. A fábrica tem acesso direto à rua. 

Todas as testemunhas acima referidas são pessoas
de idade, que prestaram seus depoimentos de forma
esclarecedora e em um único sentido,  o que afasta
qualquer possibilidade de dúvida acerca da realidade
fática da existência da servidão.]

Não sobrevivem questionamentos de que o corredor
vem sendo  utilizado  ao  longo  de  pelo  menos  trinta
anos  pela  família  KRAETZIG,  tratando-se  de  uma
servidão  de passagem aparente,  consolidada  e  que
serve a todos os imóveis lindeiros.

É possível identificar com facilidade que a cidade de
Santa Maria tem uma peculiaridade em seus imóveis,
sendo  bastante  comuns  imóveis  encravados,
decorrentes  de  prédios  maiores  que  foram  sendo
parcelados  e  vendidos  pelos  descendentes  a
terceiros,  resultando  em  servidões  que  são
conhecidas  fontes  latentes  de  desentendimentos  e
problemas. É, porém, um ônus que deve ser arcado
tanto pelas pessoas que parcelam esses imóveis e os
vendem, como por aqueles que os adquirem nessas
condições.

No caso concreto, ao adquirir o imóvel localizado nos
fundos  da  propriedade  que  pertencia  à  família
Kraetzig, o réu tinha pleno conhecimento da existência
da  passagem  e  da  sua  utilização  franqueada  para
acesso  aos  demais  imóveis,  tendo  restado
incontroverso nos autos que antes de adquiri-lo, o réu
já morava ali de aluguel. 

[...]

A  par  disso,  a  prova  dos  autos  é  contundente  no
sentido  de que a servidão existe e é respeitada há
mais de 30 anos, estando sobre ela erigida a posse
dos autores.
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Portanto, exaustivamente comprovados nos autos os
requisitos para a concessão do interdito aos autores
(CPC,  art.  932),  para  assegurá-los  contra  qualquer
forma  de  turbação  ou  esbulho  que  venha  a  ser
praticado pelo requerido, que lhes cause embaraço à
utilização da consolidada servidão.

Corolário  lógico  e  jurídico  desse  entendimento  é  a
improcedência  dos  pedidos  correlatos  formulados
pelos autores da ação reintegratória no que se refere
ao corredor.

Acrescento que NARA SOLANGE COELHO e MARIA IRENE

DE  ALMEIDA  COELHO,  respectivamente  sobrinha  e  irmã  de  DÉLCIO

SALDANHA  e  de  ELAINE  TEREZINHA  DA  SILVA  mencionam  em  seus

depoimentos que NELSON LUIZ KRAETZIG, AREDA MARTINS KRAETZIG

e MARCELO MARTINS KRAETZIG sempre utilizaram o corredor entre os

imóveis, antes mesmo de seus familiares irem residir no local.

Conforme descrito pelas partes, pela perícia e pelas fotografias

juntadas  (fls.  127-131  dos  autos  do  interdito  proibitório  -  processo  n.

027.1.10.0012959-4),  o  imóvel  de  NELSON  LUIZ  KRAETZIG,  AREDA

MARTINS KRAETZIG e MARCELO MARTINS KRAETZIG possui, em sua

parte frontal, em testada com a rua, um estúdio de tatuagem e uma fábrica

de móveis. Aos fundos, localizam-se as residências e as garagens.

Como se vê,  por várias décadas NELSON LUIZ KRAETZIG,

AREDA  MARTINS  KRAETZIG  e  MARCELO  MARTINS  KRAETZIG  se

utilizaram do corredor localizado entre os imóveis para acessar os fundos de

seu, local onde, como referido, localiza-se a parte residencial e as garagens

do imóvel. 

Destarte,  resta  demonstrada  a  configuração  de  servidão  de

passagem,ensejando a proteção possessória reclamada por NELSON LUIZ

KRAETZIG,  AREDA  MARTINS  KRAETZIG  e  MARCELO  MARTINS

KRAETZIG.
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Dessa forma, a notificação realizada por DÉLCIO SALDANHA

e  ELAINE  TEREZINHA  DA  SILVA,  determinando  a  não  utilização  do

corredor, configura prática de turbação que autoriza a proteção possessória

pretendida.

No  que  se  refere  à  pretensão  indenizatória  em  razão  da

servidão, tenho que não procede o pleito de DÉLCIO SALDANHA e ELAINE

TEREZINHA DA SILVA. 

Afinal,  o direito à  passagem forçada,  resguardado a imóveis

encravadas, baseado no direito de vizinhança e que enseja indenização, não

se confunde com a servidão de passagem, direito real sobre coisa alheia,

constituído pela vontade do proprietário do imóvel serviente ou em razão do

decurso do tempo e que não enseja indenização.

Como refere Marcéli da Silva Serafim:

“O direito à passagem forçada não se confunde com a
servidão  de passagem ou de trânsito:  “a  passagem
forçada  constitui  modalidade  onerosa  do  direito  de
vizinhança,  cujo  pressuposto  é  o  encravamento  do
imóvel;  juridicamente,  encravada  é  o  imóvel  cujo
acesso  exige  do  respectivo  proprietário  despesas
excessivas”  (STJ-3ª  T.,  REsp.  n.  850.867/PR,  Rel.
Min.  Ari  Pargendler,  j.  26-08-08).  Por  sua  vez,  a
servidão  de  trânsito  traduz  direito  real  sobre  coisa
alheia, imposto voluntariamente ou por usucapião ao
prédio serviente em favor do prédio dominante”2.

Assim, reconhecido à parte-adversa a servidão de trânsito ou

passagem,  e  não  o  direito  à  passagem  forçada,  descabe  falar  em

indenização baseada em direito de vizinhança.

Deve-se  referir  que,  em  relação  ao  réu  OMAR  WALDIR

KRAETZIG,  que  lhes  vendeu  a  residência,  sequer  caberia  formular  a

pretensão  indenizatória  pela  servidão.  Isso  porque  ele  é  o  proprietário

2 SERAFIM, Marcéli da Silva. Passagem forçada e servidão de trãnsito: limitações distintas
ao direito de propriedade (in) Revista da ESMESC – v. 1, n.1, ago. 1995. p. 354.
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registral  e  co-possuidor  do  imóvel  serviente,  sendo  que  também sofre  a

restrição decorrente da servidão. 

Por fim, no que tange à extensão da servidão, impõe-se sua

delimitação.  Isso porque a residência de DÉLCIO SALDANHA e ELAINE

TEREZINHA DA SILVA ocupa também a parte final  (fundos) do corredor

situado entre os imóveis. 

Além disso, da comparação entre as fotos trazidas na inicial da

ação  de  reintegração  de  posse  por  eles  ajuizada  (fl.  33  do  processo  n.

027/1.10.0019879-0)  e  a  foto  juntada  pela  perícia  produzida  (fl.  127  do

processo n. n. 027.1.10.0012959-4), nota-se a modificação da localização do

portão do pátio e garagem de DÉLCIO SALDANHA e ELAINE TEREZINHA

DA  SILVA,  encurtando  o  corredor,  muito  provavelmente  em  razão  dos

debates e discussões travados entre as partes a respeito da utilização da

servidão.

Concluindo-se  pela  existência  da  servidão  para  acessar  os

fundos  do  imóvel  de  NELSON  LUIZ  KRAETZIG,  AREDA  MARTINS

KRAETZIG e MARCELO MARTINS KRAETZIG, onde se localizam, além da

parte residencial do imóvel, as garagens de seus veículos (fls. 129-131 do

processo  n.  n.  027.1.10.0012959-4),  a  proteção  possessória  reconhecida

deve assegurar que a servidão seja ao longo do corredor o suficiente para

que adentrem em seu imóvel com os veículos. Nem mais, nem menos, tendo

em vista que sempre foi este o objetivo da passagem.

Assim,  deve  ser  mantida  a  sentença  de  procedência  da

pretensão movida no interdito proibitório, assegurando que NELSON LUIZ

KRAETZIG,  AREDA  MARTINS  KRAETZIG  e  MARCELO  MARTINS

KRAETZIG se utilizem do corredor localizado entre os imóveis, limitando-se,

contudo, o uso da servidão até a altura da travessia necessária para que

seus veículos adentrem seu imóvel. 
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ABERTURAS.  DISTÂNCIA  MÍNIMA.  DESFAZIMENTO.

DECADÊNCIA.

Reza o art. 1.301 do Código Civil:

Art.  1.301.  É  defeso  abrir  janelas,  ou  fazer  eirado,
terraço  ou  varanda,  a  menos  de  metro  e  meio  do
terreno vizinho.

§ 1o As  janelas  cuja  visão não incida sobre a linha
divisória, bem como as perpendiculares, não poderão
ser abertas a menos de setenta e cinco centímetros.

§  2o As  disposições  deste  artigo  não  abrangem as
aberturas para luz ou ventilação, não maiores de dez
centímetros de largura sobre vinte de comprimento e
construídas a mais de dois metros de altura de cada
piso.

Segundo a lição de Marco Aurélio da Silva Viana:

“Cuida-se de regra que visa impedir a invasão da área
do vizinho. O que se persegue é evitar que o prédio
vizinho seja devassado. Construção que se faça sem
respeito à distância mínima estabelecida pode implicar
em ofensa à liberdade do vizinho, que teria sua vida
privada franqueada.”3

No mesmo sentido a lição de José Miguel  Garcia  Medina e

Fábio Caldas de Araújo:

“A  proibição  de  construção  de  janelas,  eirados,
terraços  e  varandas  tem  relação  direta  com  a
privacidade do vizinho. A janela é nada mais que uma
abertura  que  permita  a  passagem  de  luz  e  ar,  ao
contrário  dos  vãos  e  aberturas  que  são  utilizados
apenas  para  luz.  Os  eirados,  varandas  e  terraços
constituem espaços abertos na construção vizinha e
podem  ser  internos  ou  externos,  mas  que

3 VIANA,  Marco  Aurélio  da  Silva.  Comentários  ao  Novo  Código  Civil,  volume  XVI:  dos
direitos reais. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 294.
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comprometem a privacidade do prédio vizinho, o que
justifica a restrição.”4

Todavia, o embargo de construção ou sua demolição deve ser

requerido no prazo de ano e dia, nos termos do art. 1.302 do Código Civil.

Art. 1.302. O proprietário pode, no lapso de ano e dia
após  a  conclusão  da  obra,  exigir  que  se  desfaça
janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio;
escoado  o  prazo,  não poderá,  por  sua vez,  edificar
sem atender ao disposto no artigo antecedente, nem
impedir,  ou  dificultar,  o  escoamento  das  águas  da
goteira, com prejuízo para o prédio vizinho.

Parágrafo único. Em se tratando de vãos, ou aberturas
para  luz,  seja  qual  for  a  quantidade,  altura  e
disposição, o vizinho poderá, a todo tempo, levantar a
sua edificação, ou contramuro, ainda que lhes vede a
claridade.

Consoante leciona José Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas

de Araújo:

“O  dispositivo  estabelece  prazo  decadencial  de  um
ano para que o proprietário afetado pela construção
irregular  (art.  1.301)  possa pedir  o  desfazimento  da
obra.  O  dispositivo  pressupõe  que  a  ação  de
nunciação  (art.  934  CPC),  ou  ação  cominatória
ordinária (art.  461 CPC) não tenha sido ajuizada.  O
prazo  de  um  ano  é  para  o  ajuizamento  da  ação
demolitória que visa a recompor a situação anterior. E
mais,  consolidada  a  construção  “irregular”,  o
proprietário  afetado ficará limitado  no seu direito  de
construir,  ou  seja,  terá  que  guardar,  por  exemplo,
distância de metro e meio da construção que não foi
impugnada. A servidão consolidada no prazo de ano e
dia somente não prevalece quando se tratar de vãos
ou aberturas de luz”5.

4 MEDINA, José Miguel Garcia. Código Civil  comentado. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, p. 816.

5 MEDINA, José Miguel Garcia. Código Civil  comentado. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, p. 817.
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Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL.  NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA.
COLOCAÇÃO DE JANELAS A MENOS DE METRO E
MEIO  DA  CASA  DO  AUTOR.  AÇÃO  PROPOSTA
DEPOIS DO TÉRMINO DA OBRA.  INADEQUAÇÃO
DO PROCEDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
A ação de nunciação de obra nova, porque objetiva
impedir dano futuro, somente é cabível enquanto não
concluída  a  edificação.  Finda  a  obra,  restará  ao
interessado buscar a reparação do dano, já ocorrido,
por meio do ajuizamento de ação demolitória, a qual
possui  prazo decadencial  de ano e dia,  a contar da
conclusão  da  obra.  No  caso  concreto,  a  autora
interpôs  ação  de  embargo  de  obra  nova  de  forma
equivocada,  porquanto  decorridos  três  anos  da
conclusão  da  obra.  Nesse  viés,  ainda  que  fosse
considerada a ação como demolitória,  razão não lhe
assistiria  em  razão  da  decadência  da  pretensão.
Processo  extinto,  sem  resolução  de  mérito,  por
ausência  de  pressupostos  de  constituição  e  de
desenvolvimento  válido  e  regular  do  processo.  À
UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO APELO.
(Apelação  Cível  Nº  70048641252,  Décima  Sétima
Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:
Liege Puricelli Pires, Julgado em 30/08/2012)

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO CIVIL.  CONDOMÍNIO.
AÇÃO  ORDINÁRIA.  DESCRIÇÃO  DO  ILÍCITO
ATRIBUÍDO  AO  RÉU  COM  POSTULAÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR DANOS  MORAIS.  SENTENÇA
CITRA  PETITA.  FALTA  DE  ANÁLISE  DE
POSTULAÇÃO,  NO  JULGADO,  A  AUTORIZAR  A
EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DO PROCESSADO E SUA
REMESSA À ORIGEM, PARA QUE O JULGADOR A
Q UO PROCEDA A INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA,
SEGUINDO-SE  NESTA  INSTÂNCIA  O
JULGAMENTO  QUANTO  ÀS  DEMAIS
POSTULAÇÕES.  PARCIAL  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO  COMINATÓRIO,  MANTIDAS  AS
DISPOSIÇÕES DA SENTENÇA, EXCEÇÃO FEITA À
PRETENSÃO  DE DESFAZIMENTO  DAS  JANELAS,
OBSTACULIZADA PELA DECADÊNCIA (ART. 1.302
DO  CÓDIGO  CIVIL).  FIXAÇÃO  DE  PENA
COMINATÓRIA  PARA  A  HIPÓTESE  DE

22



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MAA
Nº 70062564695 (N° CNJ: 0449032-11.2014.8.21.7000)
2014/CÍVEL

DESCUMPRIMENTO  DA  OBRIGAÇÃO  AQUI
RECONHECIDA.  REDIMENSIONAMENTO  DA
SUCUMBÊNCIA.  APELO DO RÉU PARCIALMENTE
PROVIDO  E  APELO  DAS  AUTORAS
PARCIALMENTE  PROVIDOS  NA  PARTE  EM  QUE
CONHECIDO,  DETERMINADA,  EX  OFFICIO,  A
INTEGRAÇÃO  DA  SENTENÇA  NA  ORIGEM.
UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70041974155, Décima
Sétima  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator:  Bernadete  Coutinho  Friedrich,  Julgado  em
13/12/2012)

Na  hipótese  dos  autos,  NELSON  LUIZ  KRAETZIG,  AREDA

MARTINS KRAETZIG e  MARCELO MARTINS KRAETZIG se insurgem à

determinação cominatória  estabelecida em sentença para que fechem as

aberturas direcionadas ao imóvel da parte-adversa em menos de metro e

meio.  A  decisão  recorrida  funda-se  na  não  produção  de  prova  que

impedisse, modificasse ou extinguisse o direito da parte adversa.

Todavia,  neste  aspecto,  não  se  trata  da  solução  mais

adequada. 

Isso  porque,  em  seu  interdito  proibitório,  NELSON  LUIZ

KRAETZIG,  AREDA  MARTINS  KRAETZIG  e  MARCELO  MARTINS

KRAETZIG também veicularam pretensão em relação à manutenção das

aberturas. Nos termos de seu pedido (fl. 08 – processo n. 027/1.10.0012959-

4):

“f)  após  a  instrução  e  a  discussão  da  causa,  o
acolhimento  dos  pedidos  formulados  pelos  Autores
para ordenar ao Réu a abstenção de quaisquer atos
que impliquem a restrição ao exercício da posse das
aberturas (portas e janelas laterais na residência dos
Autores), bem como do corredor que serve ao imóvel
comum, sob pena de coerção patrimonial  e/ou pena
de desobediência e retirada do Réu do local”.
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Além disso, as partes não discutem acerca da antiguidade da

construção,  restando  incontroverso  que  as  aberturas  ali  se  situam  há

décadas.

Merece destaque a conclusão do perito no sentido de que o

prédio  localizado  no  imóvel  de  NELSON  LUIZ  KRAETZIG,  AREDA

MARTINS KRAETZIG e MARCELO MARTINS KRAETZIG data de 1932 (fl.

101).

Dessa forma, impõe-se o provimento da apelação de NELSON

LUIZ  KRAETZIG,  AREDA MARTINS KRAETZIG  e  MARCELO  MARTINS

KRAETZIG  neste  ponto,  reconhecendo  a  decadência  do  direito  ao

fechamento das aberturas imposto pela sentença.

DANO MORAL

A indenização por dano moral encontra amparo no art. 5º, X, da

Constituição Federal  e nos arts.  186 e 927, combinados, do Código Civil

Brasileiro. 

Sérgio  Cavalieri  Filho  ensina  que  “em  sentido  estrito  dano

moral é violação do direito à dignidade”.  O eminente jurista afirma também

que em sentido amplo dano moral é “violação dos direitos da personalidade”,

abrangendo “a imagem, o bom nome, a reputação,  sentimentos, relações

afetivas,  as  aspirações,  hábitos,  gostos,  convicções  políticas,  religiosas,

filosóficas,  direitos  autorais” (Programa de  Responsabilidade  Civil,  9ª  ed.

São Paulo: Editora Atlas S/A. 2010, páginas 82 e 84).

Por outro lado, “só deve ser reputado como dano moral a dor,

vexame,  sofrimento  ou  humilhação  que,  fugindo  à  normalidade,  interfira

intensamente  no  comportamento  psicológico  do  indivíduo,  causando-lhe

aflições,  angústia  e  desequilíbrio  em  seu  bem-estar.  Mero  dissabor,

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
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órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do

nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o

equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos

por  banalizar  o  dano  moral,  ensejando  ações  judiciais  em  busca  de

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (obra antes referida, pág.

87).

A jurisprudência também vem consagrando que mero dissabor

ou aborrecimento não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Na  hipótese  dos  autos,  a  parte  MARCELO  MARTINS

KRAETZIG  se  insurge  à  condenação  ao  pagamento  de  indenização  por

danos morais fixada em sentença.

Todavia, sem razão sua insurgência.

Isso  porque a  prova  testemunhal  conforta  com segurança a

tese  de  que  a  parte  ultrapassou  os  limites  do  razoável  com  seu

comportamento hostil  e desrespeitoso em relação a DÉLCIO SALDANHA

DA SILVA e ELAINE TEREZINHA DA SILVA.

Por certo  que a relação entre vizinhos,  por vezes,  pode ser

estremecida  por  discussões  relativas  ao  convívio  e  utilização  de  cada

imóvel.  Todavia,  não  se  admite  que  sejam  ultrapassados  os  limites  da

civilidade e respeito ao próximo, com a verbalização de ofensas pessoais

capazes de inteferir do estado psicológico do “vizinho”.

Muitas  vezes,  discussões  ríspidas  e  que  ensejem  ofensas

mútuas podem afastar o pleito indenizatório. Contudo, no caso em análise, a

prova produzida apontou que as agressões verbais partiram apenas de parte

de MARCELO MARTINS KRAETZIG.

NARA SOLANGE COELHO, sobrinha de DÉLCIO SALDANHA

DA SILVA e ELAINE TEREZINHA DA SILVA, presenciou agressões verbais
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entre  as  partes  no  início  de  2011.  Refere  que  MARCELO  MARTINS

KRAETZIG ofendeu seu tio  e  sua tia  com palavras  de baixo  calão.  Não

soube precisar o motivo das ofensas, relatando apenas que o convívio de

seus parentes com a parte é conflituoso em razão do comportamento de

MARCELO  MARTINS  KRAETZIG.  Mencionou  que  ele  constrange  seus

primos, filhos de ELAINE TEREZINHA DA SILVA; que coloca músicas com

palavreados de baixo calão e com volume alto, fazendo algazarras. Relatou

que esse comportamento causa abatimento e crises nervosas em seus tios

DÉLCIO SALDANHA DA SILVA e ELAINE TEREZINHA DA SILVA, que têm

de conviver com essa situação. 

MARIA  IRENE  DE  ALMEIDA  COELHO,  irmã  de  DÉLCIO

SALDANHA  DA  SILVA  e  ELAINE  TEREZINHA  DA  SILVA,  também

presenciou  as  agressões  verbais  de  MARCELO  MARTINS  KRAETZIG,

ofendendo sua irmã, seu irmão e sua mãe, além de ter atirado um objeto na

residência.  Também relata  a  utilização de som alto  e o constrangimento

seus sobrinhos por MARCELO MARTINS KRAETZIG.

JURACI  COMACEDO  PAIM,  testemunha  sem  relação  de

parentesco ou amizade com as partes,  refere  que foi  encontrar  DÉLCIO

SALDANHA DA SILVA a fim de encomendar arranjos de frutas feitos por

aquele, tendo presenciado agressão verbal de um “rapaz que mora junto ali

no  beco”  direcionadas  a  eles.  Também  relata  o  estrondo  de  um  objeto

atirado contra a residência de DÉLCIO SALDANHA DA SILVA e ELAINE

TEREZINHA DA SILVA. 

Como  se  vê,  as  agressões  de  MARCELO  MARTINS

KRAETZIG ultrapassaram o limite do tolerável, causando abalo emocional

nos vizinhos.

Assim, deve ser  mantida sua condenação ao pagamento de

indenização por danos morais.
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VALOR DA INDENIZAÇÃO.

O  quantum indenizatório  deve  ser  fixado  considerando  as

circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor,

inclusive  seu  conceito,  o  potencial  econômico  do  lesante,  a  idéia  de

atenuação dos prejuízos do demandante e o sancionamento do réu a fim de

que não volte a praticar atos lesivos semelhantes contra outrem.

Acrescente-se  que  o  valor  da  indenização  deve  atender  o

princípio da razoabilidade, não podendo o dano implicar enriquecimento sem

causa.

No caso concreto, comprovado o comportamento reprovável de

MARCELO  MARTINS  KRAETZIG,  o  valor  indenizatório  deve  servir  para

coibir a reincidência neste tipo de conduta, bem como dar uma satisfação à

ofensa  experimentada  por  DÉLCIO  SALDANHA  DA  SILVA  e  ELAINE

TEREZINHA DA SILVA. 

Analisados  os  parâmetros  estabelecidos  pela  Décima  Nona

Câmara  Cível  para  ações  em  que  se  pretende  indenização  por  danos

morais,  deve  ser  mantida  a  sentença  que  fixou  o  valor  indenizatório  de

R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada demandante.

RESUMO.

Em  resumo,  NELSON  LUIZ  KRAETZIG,  AREDA  MARTINS

KRAETZIG e MARCELO MARTINS KRAETZIG se utilizam do corredor entre

os  imóveis  há  tempo  suficiente  para  configurar  servidão  de  passagem,

impondo-se sua proteção possessória e não ensejando direito indenizatório.

Todavia,  a servidão deve ser limitada à extensão do corredor necessária

para que adentrem seus veículos em seu imóvel.
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Reconhecida  a  decadência  prevista  no  art.  1.302  do  CCB,

devem ser mantidas as aberturas do imóvel que estão voltadas para o lado

da servidão.

O  comportamento  de  MARCELO  MARTINS  KRAETZIG

ultrapassou os limites do tolerável, causando danos morais, o que enseja a

respectiva indenização, cujo quantum foi fixado de forma adequada.

Por  fim,  cabe  referir  que,  apesar  da  intervenção  judicial  na

relação travada entre as partes, é imperioso que se esforcem em reatar boa

convivência. 

Ainda que o processo judicial implique na evidência de que as

partes não estabelecem afinidade, a solução aqui dada não vai extinguir sua

convivência,  sua  proximidade,  enfim,  não  vai  afastar  o  fato  de  serem

vizinhos.

Portanto,  a  única  forma  de  terem  um  pouco  de  conforto  e

tranqüilidade  em  suas  residências  é  superarem  as  questões  que  lhes

afastam e achar uma forma de manter a harmonia em sua relação.

EM FACE DO EXPOSTO, voto em dar parcial provimento às

apelações para:

(i) limitar a servidão à extensão necessária para que NELSON

LUIZ  KRAETZIG,  AREDA MARTINS KRAETZIG  e  MARCELO  MARTINS

KRAETZIG adentrem com seus veículos em seu imóvel;

(ii) afastar a obrigação de desfazer as aberturas voltadas para

a servidão - portas e janelas.

Diante da alteração mínima do julgamento, deve ser mantida a

sucumbência fixada em sentença.
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DES.  VOLTAIRE  DE LIMA MORAES  (PRESIDENTE E REVISOR) -  De

acordo com o(a) Relator(a).

DES.ª MYLENE MARIA MICHEL - De acordo com o(a) Relator(a).

DES.  VOLTAIRE  DE  LIMA  MORAES -  Presidente  -  Apelação  Cível  nº

70062564695, Comarca de Santa Maria: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO

ÀS APELAÇÕES. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: RAFAEL PAGNON CUNHA
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