
 

 

Superior Tribunal de Justiça

 RECURSO ESPECIAL Nº 223.590 - SP (1999/0063265-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : CONDOMÍNIO CAPELA DO BARREIRO
ADVOGADO : PAULO BENEDITO NETO COSTA JUNIOR E 

OUTRO
RECORRIDO : JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
ADVOGADO : MARCUS RAFAEL BERNARDI E OUTROS

EMENTA

Recurso especial. Processual civil e civil. Prequestionamento. 
Ausência. Divergência jurisprudencial. Comprovação. Reexame de prova 
Servidão de trânsito. Obras. Contínua e aparente. Proteção possessória. 
Possibilidade. Encravamento do imóvel dominante. Desnecessidade.

Não se conhece o recurso especial quanto a questões carentes de 
prequestionamento.

A ausência da confrontação analítica dos julgados, assim como 
dessemelhança dos casos confrontados, enseja o não-conhecimento do 
recurso especial pela letra "c" do permissivo constitucional.

Na via especial, é inadmissível a alteração das premissas 
fático-probatórias estabelecidas pelo tribunal a quo.

É passível de proteção possessória a servidão de trânsito fornada 
contínua e aparente por meio de obras visíveis e permanentes realizadas no 
prédio serviente para o exercício do direito de passagem.

O direito real de servidão de trânsito, ao contrário do direito de 
vizinhança à passagem forçada, prescinde do encravamento do imóvel 
dominante, consistente na ausência de saída pela via pública, fonte ou porto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e 
das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, não conhecer 
do recurso especial. Os Srs. Ministros Castro Filho, Ari Pargendler e Carlos 
Alberto Menezes Direito votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausente, 
justificadamente, o Sr. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro.

Brasília (DF), 20 de agosto de 2001(Data do Julgamento).

Ministro-Ari Pargendler

Presidente

Ministra Nancy Andrighi

Relatora
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Superior Tribunal de Justiça

 RECURSO ESPECIAL Nº 223.590 - SÃO PAULO (1999/0063265-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Especial interposto por CONDOMÍNIO CAPELA 
DO BARREIRO, com fundamento no art. 105, III, letras "a" e "c", da 
Constituição Federal, contra acórdão proferido em ação de reintegração de 
posse com pedido cumulado de condenação em perdas e danos e de 
cominação de pena para o caso de inobservância do preceito.

Alega o ora recorrido que foi esbulhado na posse da servidão de 
trânsito instituída pelo anterior proprietário dos prédios dominante e serviente e 
que lhe permitia conduzir os seus animais do estábulo até a sede da fazenda. 
Afirma que tal esbulho consiste na retirada das tábuas que possibilitavam a 
passagem de animais pelo mata-burro existente no imóvel serviente.

O acórdão recorrido está assim ementado:

"Reintegração de posse - Servidão de trânsito - A proteção possessória 
independe da existência de direito à servidão, bastando o exercício de fato do poder a 
esta inerente - Irrelevância, igualmente, da inexistência de encravamento - Ação 
procedente Recurso do réu improvido."

Opostos Embargos de Declaração, foram estes acolhidos para suprir a 
omissão quanto à natureza da servidão.

Sustenta o recorrente violação aos seguintes dispositivos federais:

a) art. 509, do CC - "a servidão de passagem é aparente e 
descontínua e as servidões descontínuas não gozam de proteção possessória "; 
ademais, o acórdão recorrido "incide em gritante erro de direito na apreciação 
da prova documental", tendo em vista que "para caracterizar a natureza 
aparente e contínua da propalada servidão valeu-se de obras, tais como ponte 
e ruas infernas do recorrente, que antes de servirem de passagem à recorrida, 
atendem e servem como passagem obrigatória dos condôminos do recorrente 
em seu trânsito e deslocamento pelo interior do condomínio ";

 b) art. 709, II, do CC - ao contrário do entendimento esposado pelo 
acórdão recorrido, "não se mostra imprescindível, no caso concreto, qualquer 
demanda negatória da alegada servidão, eis que. não se tratando de servidão 
titulada não há registro a ser cancelado ", sendo que a ação negatória prevista 
no apontado dispositivo federal "pressupõe registro a ser cancelado ".

Alega, ainda, a existência de divergência jurisprudencial.

Em contra-razões, afirma o recorrido a ausência de prequestionamento 
e a inexistência da contrariedade aos dispositivos federais apontados, aduzindo 
que "a passagem sempre foi contínua a aparente " e a "formalização desta, 
existente deste os tempos remotos, foi feita pelo condomínio serviente". Os 
julgados apontados como divergentes, por sua vez, cuidam de hipóteses 
diversas, devendo-se ressaltar que "na presente ação se questiona apenas a 
posse, e não remoção ou extinção de servidão".
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Recurso Especial admitido pela letra "c" do permissivo constitucional.

É o relatório.
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Superior Tribunal de Justiça

 RECURSO ESPECIAL Nº 223.590 - SÃO PAULO (1999/0063265-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

VOTO

I - Art. 509, do CC.

Com relação à alegada violação ao art. 509, do CC, o acórdão 
recorrido pronunciou-se nos seguintes termos:

"A instrução deixou evidenciado, e nem a ré o nega, que os empregados da 
autora, e antes os de sua antecessora, sempre atravessaram as terras do condomínio, 
para o trânsito entre a sede da fazenda e os estábulos. Ou seja, a autora, com direito 
ou sem, exercia a posse da servidão.

(...)

Perante o antigo estado de fato estabelecido, não podia o réu, por ato 
próprio, sem autorização judicial, retirar as tábuas que, na parte lataral da ponte, 
possibilitavam aos empregados da autora a passagem a cavalo. "

E, em sede de Embargos de Declaração, o Tribunal a quo afirmou:

"In casu, a servidão de passagem é aparente, pois exercida pela autora 
através da ponte e de ruas internas do condomínio.

O fato de ser descontínua não impede, ao contrário do que aparenta a letra 
do artigo 509 do Código Civil, a proteção possessória, segundo firmou antiquíssima 
jurisprudência, cristalizada na 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. "

Ademais, se o próprio usucapião é viável (os artigos 697 e 698 do Código 
Civil proíbem apenas o usucapião de servidão não aparente), não seria lógico negar a 
utilização dos interditos. " 

 O enunciado da Súmula 415, do STF, adotado pelo acórdão recorrido, 
compendia os julgados que se fundamentaram no escólio de Mendes Pimentel, 
no sentido de que se considera contínua e aparente a servidão de trânsito se, 
para exercitá-la, o possuidor do prédio dominante faz no serviente obras 
visíveis e permanentes, nas quais concretiza o seu direito de passagem através 
do prédio alheio.

Nesse mesmo sentido, o precedente desta Col. Corte de Justiça, que 
restou assim ementado:

"- (...)

- A SERVIDÃO APARENTE DE TRANSITO, EMBORA DESCONTÍNUA E 
NÃO TITULADA, CONFERE DIREITO A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA A SER 
EXERCIDO POR QUALQUER DOS DONOS DOS PRÉDIOS DOMINANTES.

- (...)"

(REsp 21.540/RS, Rel. Min. Antônio Torreão Braz, DJ 08/08/1994)

Não se verifica, assim, a alegada violação ao art. 509, do CC.

O recorrente argumenta, outrossim, que o acórdão recorrido "para 
caracterizar a natureza aparenta e contínua da propalada servidão valeu-se de 
abras, tais como ponte e ruas internas do recorrente, que antes de servirem de 
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passagem à recorrida, atendem e servem como passagem obrigatória dos 
condôminos do recorrente em seu trânsito e deslocamento pelo interior do 
condomínio ".

O acórdão recorrido, ao concluir estar evidenciado, pela destinação e 
utilização da ponte e das ruas do condomínio, o caráter aparente da servidão 
de trânsito, assentou-se no exame do conjunto fático-probatório carreado aos 
autos.

Na via especial, não é possível a alteração das premissas fáticas 
estabelecidas pelo Tribunal a quo, face ao óbice do enunciado da Súmula 7 do 
STJ.

Ressalte-se, por outro lado, que, nos termos do art. 702, do CC, "o 
dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o uso legítimo 
da servidão ". Nada impede, contudo, que lambem ele se utilize das obras que 
concretizam a servidão de trânsito, sem que esta reste descaracterizada em tal 
hipótese.

 II - Art. 709, II, do CC

O recorrente sustenta igualmente violado o art. 709, II, do CC, por 
entender que "não se mostra imprescindível, no caso concreto, qualquer 
demanda negatória da alegada servidão, eis que não se tratando de servidão 
titulada não há registro a ser cancelado", sendo que a ação negatória prevista 
no apontado dispositivo federal "pressupõe registro a ser cancelado ".

O Tribunal a quo não apreciou a questão federal suscitada, de forma a 
evidenciar a ausência do prequestionamento viabilizador da via especial.

Incide, no caso, o óbice do enunciado da Súmula 211 do STJ: 
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição 
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo. "

III - Divergência jurisprudencial.

No tocante à alegada divergência jurisprudencial, colaciona o 
recorrente acórdão proferido pelo Tribunal de Alçada de Rio de Janeiro, e 
outro, pelo Tribunal de Alçada de Minas Gerais.

O primeiro julgado, proferido em ação de nunciação de obra nova, 
entendeu que "a constituição de servidão por destinação do proprietário exige 
escritura pública", cm. vista do disposto no art. 697, do CC¹.

O acórdão recorrido não tratou de tal questão, limitando-se a 
considerar que, na ação possessoria, a discussão deve se limitar à questão da 
existência da posse, pelo que "apenas nas ações confessória ou negatória 
encontrar-se-ia a solução definitiva sobre a existência ou não do direito real em 
debate ".

Carecem, assim, os julgados de identidade ou similitude a 
caracterizarem a existência de dissídio.

Com relação ao segundo julgado, não mencionou o recorrente "as 
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados". 
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Ausente, assim, a confrontação analítica dos julgados, exigida nos termos dos 
arts. 541, parágrafo único, do CPC, e 255, §2°, do RISTJ. ¹"Art. 697 As 
servidões não aparentes só podem ser estabelecidas por meio de transcrição 
no registro de imóveis. ''

1 "Art. 697. As servidões não aparentes só podem ser estabelecidas por meio de transcrição no registro de imóveis."

 Ainda que afastado o apontado óbice processual, verifica-se que o 
acórdão paradigma, ao afirmar que é imprescindível, no caso de servidão de 
trânsito, o encravamento do imóvel dominante, não considerou a distinção 
existente entre os institutos da passagem forçada, a que se refere o art. 559, 
do CC, e o da servidão de trânsito positivada no art. 695, do CC.

Oportuna se faz a referência ao escólio de Arnaldo Rizzardo:

"Não é rara a confusão entre servidões e direito de vizinhança. Ambas as 
espécies se identificam enquanto limitam o uso da propriedade plena. Mas. na 
verdade, desponta uma diferença de origem e finalidade.

As primeiras se fixam por ato voluntário de seus titulares e as segundas 
decorrem de texto expresso de lei. A par disso, o direito de vizinhança está 
endereçado a evitar um dano ('de damno evitando'), o qual, se verificado, impede o 
aproveitamento do prédio. Na servidão não se procura atender uma necessidade 
imperativa. Ela visa à concessão de uma facilidade maior ao prédio dominante.

(...)

Conforme o conceito do art. 559 do Código Civil, outrora servidão legal de 
trânsito, é direito de vizinhança que corresponde ao prédio uma saída para a via 
pública, enquanto a servidão convencional de passagem não supõe aquela 
necessidade, podendo assentar no útil, no cômodo, até mesmo no supérfluo. A 
distinção está em consonância com a jurisprudência: "Convém, de logo, que se frise a 
distinção entre o direito de passagem forçada regulada pelos denominados direitos de 
vizinhança e a proteção às servidões. A primeira pressupõe um prédio encravado, 
com indispensável necessidade de saída para a via pública, assegurando a lei ao 
proprietário o direito de consegui-la sobre prédios alheios, possibilitando-lhe a 
destinação econômica. Funda-se, assim, na necessidade e na indispensabilidade. Já a 
servidão se coloca no cômodo e até no supérfluo.

(...)

Na servidão de trânsito, as causas de instituição são diversas e podem 
assentar na utilidade ou mera facilidade. Tanto que. na maioria das vezes, é 
estabelecida convencionalmente. Não requer a inexistência de outro caminho para 
atingir-se um prédio distinto ou a via pública" 2.

Assim, correto o acórdão recorrido ao afirmar que "o fato de existir 
caminho alternativo, que, sem adentrar a área do condomínio, passando 
apenas pelas terras da fazenda, possibilita o trânsito entre os estábulos e a 
sede, não prejudica o pedido inicial, não se confundindo o instituto da 
passagem forçada, direito de vizinhança, com o das servidões. Só aquele 
pressupõe o encravamento. ".

Considere-se, por nutro lado, a diversidade da situação fática 
apreciada pelo acórdão paradigma, conforme se depreende da afirmativa do 
voto condutor de que a "simples passagem constituída por trilho sem lugar fixo, 
destituída de obras de conservação ou  manutenção, precariamente servindo a 
trânsito eventual, não caracteriza servidão suscetível de tutela possessória ".
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Forte em tais razões, NÃO CONHEÇO o Recurso Especial.

É o voto.

2 Op. Cit. p. 95-204
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 CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 1999/0063265-6 RESP 223590 / SP

PAUTA: 19/06/2001  JULGADO: 20/08/2001

Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHL

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ARI PARGENDLER

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ARMANDA SOARES FIGUEIREDO

Secretária
Bela SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : CONDOMÍNIO CAPELA DO BARREIRO
ADVOGADO : PAULO BENEDITO NETO COSTA JUNIOR E OUTRO
RECORRIDO : JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
ADVOGADO : MARCUS RAFAEL BERNARDI E OUTROS

ASSUNTO : REINTEGRAÇÃO DE POSSE

CERTIDÃO

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

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

Direito votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro.

O referido é verdade. Dou fé.

Brasília, 20 de agosto de 2001

SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO
Secretária
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