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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  NUNCIAÇÃO  DE
OBRA NOVA.  SENTENÇA QUE DETERMINOU A
DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL NO QUE EXCEDER 20
M²  E  DETERMINOU  O  PAGAMENTO  DE
INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO
DE  DEFESA.  PRINCÍPIO  DA  PERSUAÇÃO
RACIONAL.  REJEIÇÃO.  PRELIMINAR  DE
DECADÊNCIA.  MERA  DECLARAÇÃO  DE
DOAÇÃO  DE  TERRENO  QUE  NÃO  SE
ASSEMELHA  AO  INSTITUTO  DA  DOAÇÃO
PREVISTO  NO  CÓDIGO  CIVIL.  DOAÇÃO  QUE
NÃO  SEGUIU  OS  REQUISITOS  LEGAIS.  ATO
JURÍDICO  INEXISTENTE.  PRELIMINAR
REJEITADA.  MÉRITO.  APELANTES  QUE
CONSTRUÍRAM IMÓVEL EM ÁREA SUPERIOR A
DESCRITA  NA  DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A DOAÇÃO
DE  400M².  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAIS  AFASTADA.  PARTE  AUTORA  QUE
NÃO  COMPROVOU  QUALQUER  PREJUÍZO
MATERIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

-A matéria aqui debatida tem como cerne saber se a
parte Autora teve seu direito de propriedade afetado
com  a  construção  da  obra  realizada  pelos
Promovidos,  uma  vez  que  estes  afirmam  que
compraram quatrocentos metros quadrados de uma
área  que,  anos  atrás,  havia  sido  doada  pela
Promovente.  Já  a  empresa  Agrovale  alega  que  a
área doada no passado foi de apenas vinte metros
quadrados,  razão  pela  qual  a  construção  que
excedeu a referida metragem deve ser demolida.
-A relação ora discutida iniciou-se, segundo relatam
as partes,  com uma doação,  que é, por essência,
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solene,  exigindo a  lei,  sob  pena de nulidade,  que
seja celebrada por escritura pública ou instrumento
particular (art.541 do Código Civil de 2002 e art.1168
do Código de 1916). Todavia, no caso, a doação foi
feita  mediante  mera  declaração  e,  portanto,  não
obedeceu as  formalidades legais.  Deste  modo,  do
ponto de vista  jurídico,  a  doação nunca existiu,  já
que  a  mera  declaração  não  pode  ser  confundida
com  instrumento  particular  de  doação,  porquanto
este requer o reconhecimento de firma de todas as
partes,  inclusive das duas testemunhas,  perante o
Cartório de Registro de Imóveis.  Assim, não há que
se falar em decadência se o ato de doação nunca
existiu.

-Logo,  restando  provado  que  os  Apelantes
ocuparam  indevidamente  área  que  não  lhes
pertence e que nela construíram bem móvel,  agiu
com acerto o magistrado ao determinar a demolição
do  projeto  naquilo  que  exceder  os  20  m²  (vinte
metros quadrados) originais do terreno.

-Para que a parte seja condenada ao pagamento de
indenização por  danos materiais,  deveria  a Autora
ter comprovado qual dano teve que suportar, ônus
que lhe competia, conforme a sistemática do art.333,
I,  do CPC. Entretanto, em momento algum explica
onde reside seu prejuízo e, obviamente, não pode
ser beneficiada com uma indenização baseada em
danos abstratos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em REJEITAR as preliminares e a prejudicial de
mérito e PROVER PARCIALMENTE A APELAÇÃO,  nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 129.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Erivan  Ginu

Clementino e Anelita Pereira Efthimiadis contra a sentença de fls.95/96 que

julgou procedente, em parte, o pedido autoral formulado na Ação de Nunciação

de Obra Nova, deferindo os embargos da obra e determinando a demolição do

projeto naquilo que exceder os 20 m² (vinte metros quadrados) originais do

terreno, além da condenação por perdas e danos, equivalente a vinte mil reais.
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Na  Apelação  de  fls.98/105,  alegam,  preliminarmente,  a

decadência do negócio jurídico, uma vez que só poderia ser anulado por erro

material da metragem no período de quatro anos contados da realização da

escritura  particular.  Aduzem,  também,  que  houve  cerceamento  de  defesa

porquanto  só  foram  observadas  as  provas  da  parte  Autora,  ignorando  as

provas dos Apelantes.

No mérito, afirmam que deve ser preservada a real vontade das

partes quando da realização do negócio, qual seja,  a doação de 400 m² e,

assim, os Apelantes não podem ser prejudicados porque adquiriram o terreno

de boa-fé.

Por fim, questionam o valor arbitrado a título de indenização,

uma vez  que  supera  o  valor  pago  pelo  terreno  e  pedem o  provimento  do

recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  não

vislumbrou necessidade de intervenção ministerial (fls.113/117).

É o relatório.

VOTO

A  Ação  de  Nunciação  de  Obra  Nova  ajuizada  pela  Autora

objetiva defender seu direito de propriedade com o embargo e modificação do

projeto de construção, que pode ser interpretado como o pedido de demolição

da área invadida e, consequentemente, a reintegração da posse.

Com a Ação de Nunciação de Obra  Nova (arts. 934 a 940 do

CPC), a ordem jurídica procura dar ao prejudicado uma forma de reação contra

a construção que se ergue de forma contrária ao direito da vizinhança e às

normas administrativas pertinentes às edificações.

Portanto, a função da  Ação de Nunciação de Obra Nova é criar

um remédio  processual  específico  para  solucionar  os  conflitos  surgidos  no

confronto do direito de construir com o direito de vizinhança.
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Vejamos o que prescreve o art.934 do Código Civil:

“Art. 934. Compete esta ação:

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

II  -  ao  condômino,  para  impedir  que  o  co-proprietário
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)

A  matéria  aqui  debatida  tem  como  cerne  saber  se  a  parte

Autora  teve  seu  direito  de  propriedade  afetado  com a  construção  da  obra

realizada  pelos  Promovidos,  uma  vez  que  estes  afirmam  que  compraram

quatrocentos metros quadrados de uma área que, anos atrás, havia sido doada

pela  Promovente.  Já  a  empresa  Agrovale  alega  que  a  área  doada  foi  de

apenas vinte metros quadrados, razão pela qual a construção que excedeu a

referida metragem deve ser demolida.

Passo, assim, a análise do recurso.

DAS PRELIMINARES

DA DECADÊNCIA

Alegam os Apelantes a decadência do negócio jurídico, uma

vez que ele só poderia ser anulado por erro material da metragem no período

de quatro anos contados da realização da escritura particular. 

No caso, como relatado, a controvérsia acerca da invasão ou

não, depende de saber se a área doada foi de vinte ou quatrocentos metros

quadrados.
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Pois bem.

Não  existe  nem  escritura  pública  nem  particular,  mas  tão

somente uma declaração, feita em 1974, doando 20m² do Sítio Itamataí ao

Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  de  Guarabira  (fl.07).  Em dezembro  de

2001, o sindicato emitiu declaração atestando que vendeu a área de 20 m² ao

senhor Manoel Moura da Silva. Em 2008, Leonardo Moura da Silva vendeu um

terreno de 400 m² aos Apelantes (fls.09/10) por meio de escritura particular.

A relação ora discutida iniciou-se, segundo relatam as partes,

com uma doação, que é, por essência, solene, exigindo a lei,  sob pena de

nulidade,  que seja  celebrada por  escritura  pública ou instrumento particular

(art.541 do Código Civil de 2002 e art.1168 do Código de 1916). Todavia, no

caso, a doação foi feita mediante mera declaração e, portanto, não obedeceu

as formalidades legais. Deste modo, do ponto de vista jurídico, a doação nunca

existiu, já que a mera declaração não pode ser confundida com instrumento

particular  de  doação,  porquanto  este  requer  o  reconhecimento  de  firma de

todas  as  partes,  inclusive  das  duas  testemunhas,  perante  o  Cartório  de

Registro de Imóveis.

Assim, não há que se falar em decadência se o ato de doação

nunca existiu.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Alegam  os  Recorrentes  que  houve  cerceamento  de  defesa

porquanto  só  foram  observadas  as  provas  da  parte  Autora,  ignorando  o

magistrado as demais provas.

Entendo que ao juiz  cabe ponderar  as  provas apresentadas

pelas partes para formar sua convicção, e, nesta análise, prepondera aquela

que lhe parecer mais conclusiva, conforme seu livre convencimento.
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O julgador não precisa para revelar o seu convencimento, tecer

comentários acerca de todas as questões suscitadas pelas partes quando já

tenha encontrado razões suficientes para embasar a decisão, nem se obriga a

prender-se  aos fundamentos indicados por  elas  e  tampouco a  responder  a

cada uma das suas alegações

O art. 131 do Código de Processo Civil consagra o princípio da

persuasão racional. Assim, inexiste cerceamento de defesa quando o julgador,

ao  constatar  nos  autos  a  existência  de  provas  suficientes  para  o  seu

convencimento,  escolhe aquela que acredita estar de acordo com o ideal de

justiça. 

Rejeito, assim, a preliminar de cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

Os Apelantes afirmam que deve ser preservada a real vontade

das partes quando da realização do negócio, qual seja, a doação de 400 m²

(quatrocentos metros quadrados) e, assim, não podem ser prejudicados porque

adquiriram o terreno de boa-fé.

Como visto, inexistiu doação. Todavia, não se pode negar que

os Apelantes estão na posse de parte das terras da  Agrovale Agro Indústria

desde 2008.

Ainda  que  se  considerasse  a  declaração  de  fl.07  como  um

instrumento  particular  de  doação,  esta,  em  nenhum  momento,  refere-se  a

metragem  ocupada  pelos  Apelantes,  mas  a  apenas  20  m²  (vinte  metros

quadrados).  Quando o  terreno “doado”  foi  vendido em 2001 pelo  Sindicato

Rural, também constou na declaração que se tratava de área de 20 m². 

Outrossim, em momento algum trouxeram as partes, aos autos,

qualquer escritura pública. O documento de fls.09/10, intitulado de “escritura

particular  de  compra  e  venda”  tem como outorgante  vendedor  pessoa  que

nunca foi proprietária da área e, portanto, não poderia vender nem mesmo 20

m². 
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Vê-se,  assim,  que a  suposta  venda de 400m² (quatrocentos

metros quadrados) não ocorreu conforme as regras legais.

Logo,  restando  provado  que  os  Apelantes  ocuparam

indevidamente área que não lhes pertence e que nela construíram bem imóvel,

agiu com acerto o magistrado ao determinar  a demolição do projeto  na parte

que exceder os 20 m² (vinte metros quadrados) originais do terreno,  e que,

assim, invadiu o terreno da Autora/Apelada.

Resta,  assim,  apenas  saber  se  o  valor  fixado  a  título  de

indenização foi excessivo ou não.

Pois bem.

Os Apelantes alegam que adquiriram o terreno por cinco mil

reais. 

O  magistrado,  além  de  determinar  a  demolição  da  área

construída naquilo que excedeu os 20 m² (vinte metros quadrados),  compeliu

os Apelados ao pagamento da indenização por danos materiais, fixando-a em

vinte mil reais.

Todavia, para que a parte seja condenada ao pagamento de

indenização por danos materiais, deveria a Autora ter comprovado qual dano

teve que suportar, ônus que lhe competia, conforme a sistemática do art.333, I,

do CPC. Entretanto, em momento algum explica onde reside seu prejuízo e,

obviamente,  não  pode  ser  beneficiada  com  uma  indenização  baseada  em

danos abstratos.

Diante  de  todos  os  fundamentos  expostos,  provejo

parcialmente o Recurso Apelatório apenas para afastar a indenização por

danos materiais.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
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Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo. Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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