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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO    

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003089-74.2007.815.0751
ORIGEM: 4ª Vara Mista da Comarca de Bayeux
RELATOR: Juiz Marcos William de Oliveira, convocado para substituir
a Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Juveni Trindade
ADVOGADO: Gilson de Brito Lira
APELADO: Município de Bayeux
PROCURADOR: Glauco Teixeira Gomes

PRELIMINAR.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO.

-  Estando  o  feito  pronto  para  julgamento,  já  que  as  provas
colacionadas e necessárias ao deslinde da causa são eminentemente
documentais, mister é o julgamento antecipado da lide, nos termos
do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, não configurando-
se cerceamento de defesa.

APELAÇÃO CÍVEL.  NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA.  PROVIDÊNCIAS
ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS  PARA SUSTAR A CONSTRUÇÃO
APANHAM-NA EM FASE DE ACABAMENTO OU CONCLUÍDA DURANTE
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A INSTRUÇÃO.  SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O  PLEITO
EXORDIAL  CONVERTENDO  EM  AÇÃO  DEMOLITÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  VASTO  ENTENDIMENTO  JURISPRUDENCIAL.
EXTINÇÃO  DO  FEITO  SEM  JULGAMENTO  DO  MÉRITO.
PROVIMENTO.  

-  Tratando-se de  ação de  nunciação de obra  nova,  inclusive  com
pedido de tutela antecipada, quando do julgamento daquela, torna-
se  inviável  a  sua  conversão  em  demolitória,  já  que  a  obra  fora
concluída durante a instrução processual, sendo imperiosa a extinção
da demanda sem entrega do mérito.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Segunda  Câmara  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  à  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar  e,  no  mérito,  dar
provimento à apelação, para extinguir a demanda sem resolução do
mérito.

JUVENI  TRINDADE  interpõe  apelação  cível  contra  sentença  (f.
123/126) do Juiz da 4ª Vara Mista da Comarca de Bayeux, nos autos da ação
de nunciação de obra nova ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BAYEUX, que julgou
procedentes os pedidos consignados na inicial, para condenar o demandado a
proceder,  no  prazo  90  dias a  regularização  da  obra perante  o  órgão
competente  municipal,  sob  pena  de  demolição,  além  de  fixar  verba
sucumbencial no importe de R$ 1.000,00.

O apelante suscita, em preliminar, cerceamento de defesa, porque
o  juiz  julgou  antecipadamente  a  lide,  quando  o  caso,  por  ser  de  alta
complexidade,  exigia  dilação  probatória,  inclusive  depoimentos  e  prova
testemunhal.  No mérito, alegou que a ação de nunciação de obra nova é
incabível,  pois,  no  momento  de  sua  propositura,  a  obra  já  se  encontrava
concluída.

Contrarrazões apresentadas às fl. 145/148.
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A Procuradoria de Justiça não adentrou no mérito do recurso (f. 156).

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
                                        Relator 

   

               DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscitou a preliminar de cerceamento de defesa, ante a
necessidade de dilação probatória,  notadamente testemunhal, diante da alta
complexidade do caso, envolvendo o sonho de toda uma vida empregada, pois
só  assim poderia  comprovar  que de  fato  o  mesmo teve  gastos  quando  da
realização da obra nunciada, além de outros consectários que entende serem
lagais.

Não vislumbro plausível os argumentos apresentados para anular a
sentença, com a tese de cerceamento de defesa, já que,  in casu, a matéria
versa  acerca  de  prova  eminentemente  documental,  qual  seja,  prova  da
existência da construção, o que já se encontra fartamente expressa nos autos.

Reza o art. 330, inciso I, do CPC, que “O juiz conhecerá diretamente o
pedido, proferindo sentença:”

I – quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de
direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

Ora,  no  caso  em  disceptação,  restou  demonstrado  que  o  feito
prescinde de outras provas para ter seu objeto dirimido, em especial, a prova
testemunhal perseguida na peça de recurso, já que para a questão, a prova
exigida e estritamente documental.

Em razão disso, rejeito a preliminar.

                MÉRITO RECURSAL
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Consta da inicial que o ajuizamento da presente ação de nunciação
de  obra  nova  deu-se  em  decorrência  de  uma  construção,   iniciada  pelo
apelante, em agosto de 2006, tipo residencial, localizada na Rua José Ulisses
Teixeira,  vizinho  ao  número  192,  no  bairro  da  Imaculada,  no  Município  de
Bayeux (apelado).

Acontece que, segundo o art. 45, do Código de Obras do Município
apelado, “o embargo de obras ou instalações é aplicável nos seguintes casos:
I – execução de obras ou funcionamento de instalações sem o alvará de licença
nos casos em que esse é necessário.”

Pois bem. Partindo desse entendimento, tal dispositivo legal permite
ao município manejar  ação própria  de nunciação de obra nova, objetivando
impedir a continuidade da construção.

O próprio município recorrido, às f. 03 (petição inicial) afirmou que
em 05 de setembro de 2006 um fiscal de obras foi enviado até o local da
construção,  lavrando-se termo de embargo,  já que a citada construção não
possuía alvará de licença. 

Acontece que a ação só foi manejada no dia 16 de maio de 2007 e
distribuída em 30 de maio de 2007 (f.35), sendo que o despacho inaugural,
concedendo a liminar buscada pelo município ocorreu em 11 de outubro de
2007, o mandado determinando o embargo da obra só foi expedido em 09 de
março de 2009, com a citação efetivada em 18 de março de 2009, quase
três anos após o início da obra,  e pior, quando aquela já se encontrava
construída, conforme  bem  se  evidencia  da  antítese  apresentada  com
documentos juntos.

Adiante,  em 26/10/2011,  cinco  anos  após  o  início  da  obra,  a
pedido  das  partes  foi  realizada  uma  audiência  de  tentativa  de  conciliação
(f.116), restando consignado que poderia haver uma conciliação, determinando-
se o prazo de 30 dias para as partes apresentarem acordo, e, somente em
19/12/2011 os autos foram conclusos, sem homologação de tal acordo.

Convém esclarecer que o apelante, após ser autuado, conforme auto
de infração às f. 16/19, compareceu à prefeitura para sanar as irregularidades
apontadas no parecer técnico, conforme demonstrou o município às f. 21/26,
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inclusive com o projeto arquitetônico (f. 34), contudo, não foi notificado em
tempo hábil se o mesmo havia regularizado ou não as infrações apontadas no
laudo-técnico da Secretaria de Planejamento do Município de Bayeux, f. 28/32.  

Para piorar a situação, a sentença somente foi proferida em 21 de
outubro de 2013, sete anos após o início da construção, quando essa já
se encontrava devidamente concluída, ficando consignado na parte dispositiva
daquela decisão, o seguinte:

“...  proceder,  no prazo  de  90  (noventa)  dias  a  regularização  da
obra, perante o órgão competente municipal, tudo comprovado nos autos,
sob pena de demolição.”

Nesse  contexto,  observa-se  que  o  magistrado  ao  proferir  sua
decisão,  em  tese,  converteu  a  ação  de  nunciação  de  obra  nova  em  ação
demolitória,  caso não regularizasse as pendências indicadas,  no prazo
de  90  dias,   sabendo-se  que  tais  providências  já  teriam  sido  tomadas,
conforme acima esclarecido.

A  ação  de  nunciação de  obra  nova  tem como objetivo  protestar
construção que vem causando danos a imóvel vizinho, prejuízo ou alterações na
coisa  comum  ou  por  desrespeito  a  lei  ou  a  regulamentos  de  posturas
municipais. Visa impedir que o domínio ou a posse de um bem imóvel seja
prejudicado em sua natureza, substância, servidão ou finalidades, por obra no
prédio vizinho, conforme preconiza os arts. 934 a 940 do Código de Processo
Civil.

Assim,  é  de  fácil  percepção  que  a  referida  ação  tem  como
fundamento primordial evitar a edificação de obra que está em andamento; que
ainda  não foi   concluída,  ao  se  encontrar  em desatenção aos  preceitos  do
Código de Postura do Município, perdendo seu objeto com a concretização da
construção. É justamente o que se verifica no caso em apreço. 

Veja o que diz o art. 934 do Código de Processo Civil:

Art. 934 - Compete esta ação:

I  -  ao  proprietário  ou  possuidor,  a fim de impedir  que a
edificação  de  obra  nova  em  imóvel  vizinho  lhe
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prejudique  o  prédio,  suas  servidões  ou  fins  a  que  é
destinado;

II - ao condômino, para impedir que o coproprietário execute
alguma obra com prejuízo ou alteração da coisa comum;

III -  ao Município,  a  fim de impedir  que o particular
construa em contravenção da lei, do regulamento ou de
postura (negritei).

Conclui-se  que  esse  tipo  de  ação  é  ajuizada  com  o  único
propósito de impedir que a obra seja construída, não servindo como apelo
judicial  após  a  sua  conclusão,  devendo,  portanto,  ser  ajuizada  ação
demolitória própria.

Sobre  o  tema,  calha  apresentarmos  os  ensinamentos  de
Alexandre de Paula, confira-se: 

“Se a obra já está concluída, na oportunidade em que é interposta a
nunciatória,  o  caminho  é  a  extinção do processo por  carência  da
ação.”
“O  nuntiatio  novi  operis  tem  por  finalidade  impedir  a  edificação.
Estando esta já feita ou pouco faltando para findar-se, é evidente a
impropriedade da ação,  que se resolve pela  carência  do direito  à
propositura da mesma.” (In Código de Processo Civil Anotado, vol 4,
7ª ed., p.3646).

Registre-se,  por  oportuno,  que  a  propositura  de  ação
inadequada  configura  falta  de  interesse  processual,  composto  pelo
binômio utilidade/adequação. 

A propósito, Nelson Nery Júnior ensina que: "Movendo a ação errada
ou utilizando-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe
será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência
de interesse processual" (in CPC Comentado - Editora RT - 5' edição - p. 711).

Aproveito  para  ressaltar,  desde logo,  ensinamento  do  e.  jurista  e
desembargador Ernane Fidélis, para quem:

"A  finalidade  do  embargo  de  obra  nova  é  a  paralisação  de  seu
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andamento,  a fim de evitar  prejuízo,  ou fazê-lo cessar,  do prédio
vizinho. Se a construção já está terminada, edificada, ou a demolição
concluída,  o  embargo  não  tem  mais  significado,  devendo  o
prejudicado  socorrer-se  das  vias  comuns,  para  forçar  a  volta  ao
estado anterior e reclamar indenização, se também pretender. A obra
que depende apenas de pintura e reparos internos, por exemplo, não
é considerada nova, exatamente porque sua interrupção não atinge
os fins pretendidos." (In 'Manual de Direito Processual Civil', vol. 3.
São Paulo, Saraiva, 2.000. 7ª ed. 54 p.). 

Corroborando  os  entendimentos  doutrinários  supra,  trago  à
baila os seguintes precedentes:

PROCESSUAL  CIVIL  –  AÇÃO  DE  NUNCIAÇÃO  DE  OBRA  NOVA  –
CONSTRUÇÃO  EM  FASE  DE  ACABAMENTO  OU  CONCLUÍDA  –
CARÊNCIA  DE  AÇÃO  –  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR –  I  -  O
objetivo da ação de nunciação de obra nova é impedir a construção que
prejudique  prédio  vizinho  ou  que  esteja  em  desconformidade  com  os
regulamentos administrativos. II - Encontrando-se em fase de acabamento
ou concluída a obra, impõe-se a extinção do feito por reconhecimento da
carência de ação, haja vista a falta de interesse de agir.  III -  Remessa
conhecida e improvida (TJMA – REM 26.940/2005 – (58.286/2005) – São
Luís – 1ª C.Cív. – Rel. Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf – J. 15.12.2005).
(negritei).

NUNCIAÇÃO  DE  OBRA  NOVA.  OBRA  CONCLUÍDA.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO SEM JULGAMENTO  DO MÉRITO.  Concluída  a  obra  que  deu
causa  à  nunciação,  deve  o  Magistrado  julgar  extinto  o  processo  sem
julgamento do mérito com base no art.  267, inc.  VI,  do CPC. Remessa
provida. (TJMA - Ac 00030429 - DJ 22/08/2000 - Remessa 012261/99 - São
Luís - 3ª Câmara Cível - Cleonice Silva Freire).

NUNCIAÇÃO  DE  OBRA  NOVA.  CONSTRUÇÃO  CONCLUÍDA.
IMPROCEDÊNCIA. Improcede Ação de Nunciação de Obra Nova quando as
providências  administrativas  ou  judiciais  para  sustar  a  construção
apanham-na concluída. (TJMA - Ac 00029055 - DJ 10/02/2000 - Apelação
Cível 013036/99 - São Luís - 3ª Câmara Cível - José Stélio Nunes Muniz).
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REMESSA  –  NUNCIAÇÃO  DE  OBRA  NOVA  –  OBRA  JÁ  CONCLUÍDA  –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Concluída a obra ou em fase de acabamento,
verifica-se  a  superveniente  ausência  de  interesse  processual  para  o
prosseguimento da ação, ensejando, assim, a extinção do processo sem
julgamento do mérito, conforme inteligência do art. 267, inciso VI, CPC.
Decisão  monocrática  que  se  confirma  por  seus  fundamentos.  Remessa
conhecida  e  parcialmente  provida  apenas  para  isentar  o  município  das
custas, ex VI art. 10, I da Lei Estadual n° 6.584/96. Unanimidade. (TJMA –
REM 017400/2005 – (58.129/2005) – São Luís  – 4ª C.Cív.  – Relª Desª
Etelvina Luíza Ribeiro Gonçalves – J. 06.12.2005).

APELAÇAO  CÍVEL.   AÇAO  DE  NUNCIAÇAO  DE  OBRA  NOVA.  OBRA  JÁ
CONCLUÍDA.  DEMOLIÇAO.  IMPOSSIBILIDADE.  EMBARGO  SEM  EFEITO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. Considerando que a obra
já  estava  concluída  quando  da  propositura  da  ação  e  que  o  embargo
extrajudicial restou sem efeito, inexistindo qualquer prejuízo, mantém-se a
sentença.  Decisão unânime (Processo n.  AC 70010522 – Piauí.  Relator:
des. Brandão de Carvalho. Julgamento: 21/08/2010. Órgão Julgador: 2ª
Câmara Especializada Cível).

Com igual desiderato, assim já decidiu esta Corte de Justiça:

NUCIAÇÃO  DE  OBRA  NOVA.  Obra  concluída.  Impossibilidade.
Emenda à inicial.  Discordância da parte contrária. Impossibilidade.
Extinção sem julgamento do mérito. Apelação Cível. Desprovimento.
O objetivo da Ação de Nunciação de Obra Nova é o embargo à obra
nova ou em vias de conclusão. Caso a obra já tenha sido concluída
antes do ajuizamento da Ação de Nunciação de Obra Nova,  esta
perde sua finalidade,  acarretando a falta  de  interesse processual.
Configurada a ausência de interesse processual pela inadequação da
via  eleita,  impõe-se  a  extinção  do  processo,  sem julgamento  do
mérito.  Não  é  possível  a  emenda  à  petição  inicial,  sem  o
consentimento da parte adversa, conforme disposto no artigo 264 do
Código  de  Processo  Civil.  (Processo  n.  200.2004.000.802-7/001.
Relator: Des. Antonio de Pádua Lima Montenegro. Órgão Julgador:
4ª  Câmara  Cível.  Data  do  Julgamento:  19/09/2006.  data  da
Publicação:
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O Tribunal de Justiça de Minas Gerais corrobora os arestos supra:

EMENTA: AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - FINALIZAÇÃO -
INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. Comprovado nos autos que a construção
reputada  irregular  pelo  Município  estava  concluída  na  data  da
propositura da ação de nunciação de obra nova carece o autor de
interesse de agir, devendo o processo ser integralmente extinto, sem
julgamento do mérito,  por  carência  de  ação.  (Processo:  Apelação
Cível 1.0079.10.067993-9/001. Relator: Des. Antonio Sérvulo. Data
do Julgamento: 08/05/2012. Data da Publicação: 18/05/2012).

Diante  do  exposto,  rejeito  a  preliminar  e,  no  mérito,  dou
provimento ao apelo para extinguir o feito por carência de ação e falta
de  interesse  de  agir,  conforme  inteligência  do  art.  267,  inciso  VI,  CPC,
reformando, por conseguinte, a sentença objurgada.

Condeno o Município apelado ao pagamento de verba honorária no
importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Presidiu a Sessão a Excelentíssima Desembargadora MARIA DAS
NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA.

Participaram  do  julgamento  ESTE  RELATOR  (Juiz  de  Direito
Convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  à  Excelentíssima
Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA)  e os
Excelentíssimos  Doutores ALUÍZIO  BEZERRA  FILHO  (Juiz  de  Direito
Convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao  Excelentíssimo
Desembargador ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS) e GUSTAVO
LEITE URQUIZA  (Juiz  de Direito  Convocado,  com jurisdição plena,  em
substituição ao Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO
VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão a Excelentíssima Doutora LÚCIA DE FÁTIMA
MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.
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Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09 de dezembro
de 2014.

Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
Relator
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