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Processo 840/02 

2.V.CÍVEL 

APTE ALIDE GONÇALVES BELLUZZO 

APDO HEZECI MARQUES GOMES 

A C Ó R D Ã O 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, 
os desembargadores desta turma julgadora da Seção 
de Direito Privado do Tribunal de Justiça, de 
conformidade com o relatório e o voto do relator, que 
ficam fazendo parte integrante deste julgado, nesta data, 
não conheceram do recurso, por votação unânime. 

Turma Julgadora da 
RELATOR 
2o JUIZ 
3o JUIZ 
Juiz Presidente 

28* Câmara 
DES. AMARAL VIEIRA 
DES. CELSO PIMENTEL 
DES. JÚLIO VIDAL 
DES. AMARAL VIEIRA 

Data do julgamento : 24/10/06 

DES. AMARAL VIEIRA 
Relator 



«I 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO COM REVISÃO N° 1 .024.839- 0 / 0 

APTE: ALIDE GONÇALVES BELLUZZO 
APDO: HEZECI MARQUES GOMES 

Ementa: 
Reconhecida a prevenção de outra Câmara 

da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, determina-se a redistribuição, sem se 
conhecer do recurso. 

VOTO N° 12780 

Trata-se de ação demolitória, cumulada com pedido de indenização 
de perdas e danos, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 
185/188, cujo relatório adoto. 

Funda-se o recurso na assertiva que uma das janelas de seu imóvel, 
localizada em na parte térrea, não precisa ser fechada, pois está voltada para 
uma alta parede localizada no imóvel do apelado, não proprocionando 
destarte qualquer visão daquele prédio e não causando, assim, prejuízos ao 
recorrido. Aduz não existir nos autos prova que justifique a concessão ao 
recorrido de indenização por perdas e danos, já que, na realidade, não está 
provado que a construção das janelas no seu imóvel causou dano ou prejuízo 
ao imóvel do suplicado. Requer seja dado provimento ao apelo. 

O recurso foi preparado, recebido e contra-arrazoado. 

E o relatório. 

A Colenda Décima Primeira Câmara do extinto Segundo Tribunal 
de Alçada Civil, sucedida pela Trigésima Quinta Câmara da Seção de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, examinou e julgou recurso 
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tirado pelas mesmas partes em v. acórdão cujo relator foi o eminente 
Desembargador José Malerbi (fls. 137/140 do apenso), tornando-se, portanto, 
prevenia pra o julgamento deste feito (Regimento Interno, artigo 226), razão 
pela qual não conheço do recurso de apelação. 

Pelo exposto, meu voto não conhece do recurso e determina sua 
redistribuição à Trigésima Quinta Camarada Seção de Direito Privado. 

AMARAL VIEIRA 
Relator 
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Comarca de UBATUBA 
Processo 840/02 

2.V.CÍVEL 

APTE ALIDE GONÇALVES BELLUZZO 

APDO HEZECI MARQUES GOMES 

A C Ó R D Ã O 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, 
os desembargadores desta turma julgadora da Seção 
de Direito Privado do Tribunal de Justiça, de 
conformidade com o relatório e o voto do relator, que 
ficam fazendo parte integrante deste julgado, nesta data, 
negaram provimento ao recurso, por votação unânime. 

Turma Julgadora da 
RELATOR 
REVISOR 
3o JUIZ 
Juiz Presidente 

3 5 * Câmara 
DES. JOSÉ MALERBI 
DES. MENDES GOMES 
DES. ARTUR MARQUES 
DES. ARTUR MARQUES 

Data do julgamento : 25/06/07 

DES. JOSÉ MALERBI 
Relator 
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COMARCA DE 

APELANTE 

APELADO 

UBATUBA 

ALIDÊ GONÇALVES BELLUZZO 

HEZECI MARQUES GOMES 

VOTO N° 13.008 

EMENTA 

DIREITO DE VIZINHANÇA ~ Responde a dona da obra nova, em 

edificação gravemente irregular, pelo prejuízo causado ao prédio vizinho -

Fechamento em definitivo das janelas que devassam a intimidade do outro 

imóvel, bem como indenização pela desvalorização do bem no mercado 

imobiliário - Apelo improvido. 

Trata-se de apelação em ação demolitória, julgada 

parcialmente procedente. Alega a ré-apelante que a autora, ora apelada, pleiteou a 

demolição parcial do prédio construído pela ré-apelante em razão da construção estar 

a menos de 1,50m da divisa, mas que ficou demonstrado que o motivo não era a 

proximidade do imóvel e sim as janelas abertas que devassavam a propriedade da 

autora. Aduz que o d. Juiz determinou o fechamento das janelas voltadas para o 

imóvel da apelada, porém a janela voltada para a parede da edícula não permite a 

devassa, porque está de frente para uma parede alta e, estando na parte térrea, não 

há visão direta ou oblíqua. Afirma que todas as janelas estão fechadas. Quanto à 

indenização por perdas e danos, considera que foi pedida condenação genérica, não 

constando prova do prejuízo, não servindo a declaração firmada por corretor de 

imóveis como base para fixação da indenização. Afirma que a regra processual a ser 

aplicada é a do artigo 606, eis que depende de arbitramento na fase própria. 

É o relatório. 
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O mau uso do prédio vizinho está suficientemente 

demonstrado nos autos. Edificou a ré, ora apelante, obra irregular, em desacordo com 

as posturas municipais e em evidente prejuízo ao imóvel da autora, como se vê dos 

documentos de fls. 21/29, das fotos de fls. 30/40 e do ofício da PM de Ubatuba de fls. 

173. 

A proximidade do prédio novo com o muro divisório, bem como 

as várias janelas voltadas para a construção vizinha, devassando-lhe a intimidade, 

resultou em manifesto prejuízo à autora, ora apelada. 

Cuidando-se de obra nova, mas concluída, determinou o d. 

Juízo não a demolição mas apenas o fechamento definitivo das janelas voltadas para 

o prédio da apelada, sob pena de multa diária. A irresignação da apelante nessa 

parte, a propósito, carece de interesse prático. Se antecipou-se à decisão vedando as 

janelas com blocos de cimento, e não pretende removê-los mais tarde, estará apenas 

cumprindo a ordem judicial, sem risco de apenamento de multa. 

Deve ainda a apelante indenizar a vizinha pela evidente 

desvalorização do imóvel, em decorrência da construção irregular, sem observância 

dos limites laterais do terreno, em evidente enfeamento da edificação vizinha. O MM. 

Juiz bem examinou a prova dos autos e deu correta solução ao litígio. Sua sentença é 

confirmada pelos próprios fundamentos. 

Ante o exposto, nega-se provimento^axecurso. 

JOSÉ MALERBI 

Relator 


