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A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 2002169-78.2013.815.0000
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE : Joffer Construtora Ltda.
ADVOGADOS : Daniel  Sampaio  de  Azevedo  e  Rinaldo  Mouzalas  de  

Souza e Silva
AGRAVADO : Condomínio do Edifício Mar Adriático
ADVOGADO : Francisco  de  Assis  Almeida  e  Silva,  Bruno  Augusto  

Albuquerque Nóbrega e outros

PROCESSUAL  CIVIL –  Agravo  de
Instrumento –  Ação de  nunciação de obra
nova –  Liminar  –  Concessão –
Determinação  de  paralisação  do
empreendimento –  Insurgência  –  Laudo
emitido pelo órgão fiscalizador responsável
–  Demonstração  de  meras irregularidades
administrativas –  Registro  de  acompanha-
mento da obra pelo CREA – Embargo sem
respaldo técnico momentâneo – Ratificação
definitiva da liminar recursal – Provimento.

-  “Inexistindo  provas  de  que  a  obra  feita
pela  parte  ré,  ao  menos  neste  momento
inicial da lide, trouxe prejuízos concretos ao
imóvel vizinho, pertencente à parte autora,
inviável se torna o deferimento da medida
liminar.”  (TJMG -  Agravo de Instrumento -
Cv  1.0027.12.032886-2/001,  Relator(a):
Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira ,
17ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
11/04/2013,  publicação  da  súmula  em
24/04/2013). 

-  “Para  o  deferimento  da  liminar  de
embargo,  em ação de nunciação de  obra
nova,  deve  o  requerente  comprovar  os
prejuízos  que  a  obra  a  ser  embargada
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estaria  provocando  em  seu  imóvel,  não
sendo  suficiente,  para  a  concessão  da
referida medida, em favor da agravante, a
demonstração  de  irregularidades
administrativas.“  (TJMG  -  Agravo  de
Instrumento  1.0567.08.119878-8/001,
Relator(a):  Des.(a)  Eduardo  Mariné  da
Cunha ,  17ª  CÂMARA CÍVEL,  julgamento
em 02/04/2009,  publicação da súmula em
28/04/2009) 

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos do agravo de instrumento acima identificados,

A C O R D A M,  em Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime,  dar provimento  ao  recurso  manejado,  nos  termos  do  voto  do
Relator.

R E L A T Ó R I O:

Joffer Construtora Ltda. manejou agravo
de instrumento contra a decisão liminar  proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara
Cível da Comarca da Capital, proferida nos autos da “ação de nunciação de
obra nova”, ajuizada pelo Condomínio do Edifício Mar Adriático.

A  decisão  agravada,  encartada  às  fls.
22/23, deferiu a liminar requerida pelo agravado, determinando a paralisação
imediata da obra realizada no lote de terreno n. 326, da quadra H, situado na
Av.  Ruy  Carneiro,  esquina  com  a  Nevinha  Gondim  de  Oliveira,  até  o
julgamento final da lide, ou até que a nunciada comprove documentalmente
nos  autos  a  regularização  da  obra  e  a  sua  segurança,  mediante  a
apresentação de estudo de engenharia de fundações e realização de obra de
contenção estrutural dos esforços do prédio vizinho.

Irresignada,  a  Joffer  Construtora  Ltda.
narra, em síntese, que promoveu, tão somente, o nivelamento da área objeto
do empreendimento a ser construído, efetivado através de corte no solo, tudo
conforme regra disposta no Código de Urbanismo de João Pessoa. 

Aduz  a  empresa  que  se  encontra  com a
documentação regular para o atual estágio do empreendimento, não tendo
ainda se iniciado a obra. 
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Alega que a obra não oferece risco a prédio
vizinho,  apresentando  laudo  que  contrasta  com  aquele  encartado  pelo
agravado no processo principal.

Disserta que os autos de infração lançados
sobre  o  empreendimento  referem-se  a  irregularidades  administrativas
verificadas  sobre  empresa  diversa,  que  prestava  serviço  no  local,  não  se
relacionando à segurança do empreendimento,  ou a qualquer  outra  causa
capaz de ensejar o embargo da obra.

Com isso, defende a revogação da liminar,
estando  presentes  os  requisitos  autorizadores  para  tanto  em  sede  de
antecipação de tutela recursal. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar deferindo o pedido de antecipação
de tutela recursal às fls. 303/308.

Contrarrazões  às  fls.  310/323,  onde  o
Condomínio  do  Edifício  Mar  Adriático,  localizado  vizinho  ao
empreendimento, verbera que a agravante “faltou com a verdade”  (“sic”) em
seus argumentos, pois não realizou apenas nivelamento de terreno no espaço
e não possuía alvará de demolição da área objeto do litígio na data alegada,
tendo-o recebido posteriormente, quando a construtora já havia demolido o
prédio existente no local.

Aduz  o  Condomínio  que  a  licença  prévia
que a empresa obteve junto a Seman para a área não permitia qualquer tipo
de instalação e/ou operação da atividade, descabendo a realização de obras
de nivelamento, alinhamento e escavação do terreno.

Afirma  o  agravado  que  a  mencionada
licença prévia só havia sido emitida em 25.11.2013, quase um mês depois do
alvará  de  construção  de  canteiro  de  obra  provisório,  em  procedimento
irregular praticado pela Prefeitura de João Pessoa.

Expõe fotos do terreno do empreendimento
e disserta, ainda, sobre a existência de laudos técnicos diferentes nos autos,
a falta de autorização dos órgãos competentes para a realização da obra e o
risco de desabamento do condomínio.

Ao final, requer o desprovimento do agravo
de instrumento.

Agravo  interno  com  pedido  de
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reconsideração formulado às fls. 354/370, pelo Condomínio do Edifício Mar
Adriático.

Informações prestadas pelo  Magistrado “a
quo” às fls. 380/381.

Acórdão no agravo interno às fls. 384/388,
pelo não conhecimento do recurso.

Parecer  da Procuradoria de Justiça  às fls.
395/398, pelo prosseguimento do recurso, sem necessidade de manifestação
ministerial de mérito.

É o relatório.

V O T O:

No caso dos autos, a decisão agravada em
“ação de nunciação de obra  nova”,  ajuizada pelo  Condomínio do Edifício
Mar  Adriático, deferiu  o  pedido de sobrestamento  da obra  realizada pela
Joffer Construtora Ltda., em área vizinha à do edifício.

O  condomínio  agravado  alegou  que  a
continuidade da execução da obra embargada causar-lhe-ia danos no imóvel,
com possível risco de desabamento.

Em  decisão  liminar  recursal,  de  lavra  do
MM. Juiz convocado Dr. Aluízio Bezerra Filho, restou deferido o pedido de
antecipação de tutela recursal, para continuação da obra, entendendo aquele
douto  Julgador  que  a  construtora  agravante  havia  juntado aos  autos
documentos necessários que comprovaram a regularidade do atual estágio do
empreendimento.

Vislumbrou,  ainda, que  o  Conselho
Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  da  Paraíba  – Crea-PB  realizou
fiscalização  no  local,  registrando  que  o  empreendimento  teria o
acompanhamento  do  Órgão Fiscalizador  nas  diversas  etapas  da  obra,
conforme relatório de fiscalização de fls. 75.

Neste laudo mencionado, foi atestado que:

“Tendo em vista que “A atribuição deste Conselho
é de fiscalizar o exercício profissional  na área
tecnológica,  regulamentado  conforme  as  Leis
Federais:  5.194/66  e  6.496/77”, a  fiscalização
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deste  Conselho,  retornará  ao  empreendimento
acompanhando  ad  diversas  etapas,  como:  a
construção de muro de contenção, estudos do solo,
sondagem, empresa responsável pela execução e
demais  projetos  complementares:  estrutural,
hidrosanitário,  elétrico,  instalações  elétricas  do
canteiro de obras, prevenção e combate a incêndio,
PCMAT, dentre outros.”” (fls. 75).

 Assim,  observo  que,  na  divergência  de
laudos apresentados pelas partes,  o registro do dever de acompanhamento
da  obra  pelo  responsável  técnico  do  Crea  serviu,  de  fato,  para  dirimir
momentaneamente a questão,  vez que não constatada, pela leitura daquele
documento expedido, qualquer  irregularidade  estrutural no empreendimento,
mas  questões  meramente  administrativas,  que  não  comprometem  a
segurança do condomínio vizinho.

Noutro  norte,  importante  registrar  que  os
órgãos executivos competentes detêm prerrogativas de poder de polícia, que
permitem, numa eventual nova fiscalização, efetuar, por si só, embargo sobre
a obra até que esta se adapte às condições necessárias para a construção do
empreendimento.

Tal poder de polícia confere até mesmo aos
órgão competentes  a determinação de demolição de obra irregular, quando
desrespeitado o direito do vizinho e/ou as normas administrativas que não
sejam passível de retificação.

A propósito, o julgado:

NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - PODER DE POLÍCIA
DO  MUNICÍPIO  -  EDIFICAÇÃO  FORA  DOS
PADRÕES  LEGAIS  -  DEMOLIÇÃO  -  ORDEM
PRECEDIDA  DE  REGULAR  PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
É imperativo o cumprimento da legislação municipal,
de forma que, constatadas irregularidades em processo
administrativo, pode o Município ordenar a paralisação
e  demolição  do  edifício  irregular. (TJMG -  Apelação
Cível  1.0027.07.130913-5/001,  Relator(a):  Des.(a)
Vanessa Verdolim Hudson Andrade , 1ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento  em  17/02/2009,  publicação  da  súmula  em
20/03/2009) 

Portanto, entendo que, até o momento, não
se  justifica  a  intervenção  judicial.  A prova  unilateral  produzida  pelo
Condomínio  do  Edifício  Mar  Adriático  não  é  suficiente  para  intencionar  o
embargo judicial para  a continuação da obra, e as supostas irregularidades
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nas etapas posteriores da construção devem estar sendo acompanhadas pelo
engenheiro  responsável  do  Crea-PB,  como  exposto  em  laudo  técnico  já
mencionado.

Ademais,  estas  últimas  circunstâncias
igualmente não constituem motivo  suficiente  para se determinar uma nova
paralisação  sobre  a  obra,  cabendo  aos  órgãos administrativos  aplicar  as
respectivas e eventuais sanções sobre elas.

Assim,  merece  prosperar  a  pretensão  da
agravante, devendo ser revogada a liminar deferida no primeiro grau. 

Sobre a matéria,  importante colacionar os
seguintes arestos, “in verbis”:

EMENTA:  AGRAVO  DE INSTRUMENTO  -  AÇÃO
DE  NUNCIAÇÃO  DE  OBRA NOVA -  EMBARGO
LIMINAR - PERIGO REAL DE LESÃO GRAVE OU
DE DIFÍCIL REPAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO -
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.  
-  Inexistindo  provas  de  que  a  obra  feita  pela
parte  ré,  ao  menos  neste  momento  inicial  da
lide,  trouxe  prejuízos  concretos  ao  imóvel
vizinho, pertencente à parte autora, inviável se
torna o deferimento da medida liminar. (TJMG -
Agravo de Instrumento-Cv 1.0027.12.032886-2/001,
Relator(a):  Des.(a)  Evandro  Lopes  da  Costa
Teixeira  ,  17ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
11/04/2013, publicação da súmula em 24/04/2013) 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  AÇÃO  DE
NUNCIAÇÃO  DE  OBRA  NOVA  -  EMBARGO
LIMINAR  -  AUSÊNCIA  DOS  PRESSUPOSTOS
LEGAIS  -  NÃO  DEMONSTRAÇÃO  DE  QUE  O
PROSSEGUIMENTO  DA CONSTRUÇÃO  TRARÁ
PREJUÍZOS AO PRÉDIO DO AUTOR DA AÇÃO -
RECURSO IMPROVIDO.
O  Diploma  Processual  Civil,  em  seu  art.  937,  é
expresso em prever a possibilidade da concessão
do embargo, liminarmente ou após a realização de
justificação prévia.
Para o deferimento do embargo liminar, deverão ser
demonstrados pelo requerente, de plano ou através
de  justificação  prévia,  os  prejuízos  que  a  obra
vizinha representa para o seu prédio.
Por  se  tratar  de  medida  drástica,  para  o
deferimento  initio  litis  do  embargo,  deve  estar
devidamente  evidenciado  nos  autos  o  fundado
receio de dano ao imóvel do autor, em decorrência
do prosseguimento da aludida construção.
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Para o deferimento da liminar de embargo, em
ação  de  nunciação  de  obra  nova,  deve  o
requerente comprovar os prejuízos que a obra a
ser  embargada  estaria  provocando  em  seu
imóvel, não sendo suficiente, para a concessão
da  referida  medida,  em favor  da  agravante,  a
demonstração  de  irregularidades
administrativas. (TJMG -  Agravo  de  Instrumento
1.0567.08.119878-8/001,  Relator(a):  Des.(a)
Eduardo Mariné da Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento em 02/04/2009,  publicação da súmula
em  28/04/2009)  (Destaques  inexistentes  nas
redações originais).

Ante  o  exposto,  ratifico  a  decisão  liminar
proferida  às  fls.  303/308,  para  dar  provimento  ao  recurso,  tornando
definitiva a determinação de continuação da construção na área objeto da
ação de nunciação de obra nova até julgamento final do processo.

Presidiu a  sessão  o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. 

Participaram do julgamento o Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho e  o Exmo. Dr.  João Batista Barbosa, Juiz de Direito convocado, com
jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 07 de abril de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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