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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  NUNCIAÇÃO  DE  OBRA
NOVA  C/C  DEMOLITÓRIA.  CONSTRUÇÃO  SEM
ALVARÁ  DE  AUTORIZAÇÃO  EM  ÁREA PÚBLICA.
INFRINGÊNCIA  À  LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL.
EMBARGO  ADMINISTRATIVO.  PROCEDÊNCIA.
SUBLEVAÇÃO.  ALEGAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. INOCORRÊNCIA. OBRA INICIADA E NÃO
TERMINADA. APLICAÇÃO DO REGRAMENTO DO
ART. 934 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
PREENCHIMENTO  DO  BINÔMIO
NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

- Competia ao Município, nos moldes do art. 934, III, do
Código  de  Processo  Civil  de  1973,  propor  ação  de
nunciação de obra nova para impedir a realização de
construções irregulares por particular.
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-  Caracterizado  o  interesse  processual,  porquanto
demonstrada a utilidade da ação de nunciação de obra
nova  para  impedir  a  continuação  da  construção
irregular iniciada e não terminada, deve ser desprovido
o recurso.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

O Município  de  Campina  Grande  ajuizou Ação  de
Nunciação de Obra Nova c/c Demolitória, em face de Kleito Clementino dos Santos e
Tiago Barbosa dos Santos, visando a impedir a continuação da construção que está
sendo  realizada,  sem  a  devida  autorização,  no  canteiro  da  Rua  Manoel  Elias  de
Figueiredo, no Distrito dos Mecânicos, na cidade de Campina Grande, ao fundamento
de violação aos arts. 3º, caput, 18, I e II, 441 e 442 da Lei Municipal nº 4.130/2003 e ao art.
331, caput, da Lei Municipal nº 4.129/2003, bem como de desrespeito aos princípios da
supremacia do interesse público e da função social da propriedade. Requereu, diante do
panorama apresentado, em sede de liminar, a suspensão da construção já embargada
administrativamente, e no mérito, ser determinada a demolição da obra irregularmente
construída.

Liminar  deferida,  fl.  14,  para  determinar  a  imediata
suspensão da obra descrita na exordial.

Contestação  ofertada  por  Kleiton  Clemente  dos
Santos, fls. 62/67, arguindo, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido, ao
fundamento de que a obra em litígio encontra-se acabada, e postulando, no mérito, a
improcedência do pedido.

O Juiz  de  Direito  a  quo julgou  procedente  o  pedido,
consignando os seguintes termos, fls. 124/130:
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Ante o exposto, conforme as fundamentações supra, as
quais fazem parte integrante deste dispositivo e tudo o
mais  que  dos  autos  consta,  e  princípios  de  direito
aplicáveis  à  espécie  e  em  harmonia  com  o  parecer
Ministerial, com arrimo no art. 487, inciso I, do NCPC
c/c a Lei Municipal nº 5410/13, julgo PROCEDENTE O
PEDIDO,  para,  em  consequência,  condenar  os
demandados KLEITON CLEMENTINO DOS SANTOS,
TIAGO  BARBOSA  DOS  SANTOS  E  OUTROS  a
procederem,  no  prazo  de  90  (noventa)  dias,  às  suas
expensas,  a  demolição  construção  irregularmente
edificada, nos moldes requeridos na inicial, sob pena de
expedição de mandado de demolição.

Inconformado,  Kleiton Clemente dos Santos  interpôs
APELAÇÃO,  fls.  133/137,  alegando,  preliminarmente,  a  impossibilidade  jurídica  do
pedido,  e  defendendo,  a  um só  tempo,  a  inadequação  da  via  eleita  pelo  autor,  ao
fundamento de ser descabida, no caso, a proposição da ação de nunciação de obra nova,
tendo em vista a construção objeto do litígio está totalmente concluída.

Contrarrazões,  fls.  141/146,  postulando a  manutenção
da sentença.

Feito não remetido ao  Ministério Público por não ser
caso de intervenção obrigatória.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De  início,  é  importante  ressaltar  que  o  desate  da
controvérsia reside em verificar o acerto ou não da sentença apenas   no que se refere ao
afastamento da preliminar arguida na contestação, a fim de reconhecer a adequação da
via eleita pelo Município de Campina Grande, a saber, ação de nunciação de obra nova,
para impedir a continuação da construção de obra considerada irregular, porquanto as
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demais  questões  decididas  no  pronunciamento  judicial  de  primeiro  não  foram
impugnadas na apelação.

Pois  bem.  Sobre  a  ação  de  nunciação  de  obra  nova,
estabelecia  o  art.  934,  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  vigente  ao  tempo  do
ajuizamento da demanda:

Art. 934. Compete esta ação: 
I - ao proprietário ou possuidor, a fim de impedir que a
edificação  de  obra  nova  em  imóvel  vizinho  lhe
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.

Percebe-se  que  o  dispositivo  legal  em  referência
assegurava  ao  município  a  propositura  desse  tipo  de  ação  objetivando  impedir  a
realização  de  construções  por  particular  em  desacordo  com  a  lei,  regulamento  ou
postura.  Esse  cenário  indica  que,  se  demonstrada  a  existência  de  obra  irregular
inacabada,  seria  cabível  o  ajuizamento  da  ação  de  nunciação  de  obra  nova  pelo
legitimado respectivo.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA.
AÇÃO  DE  NUNCIAÇÃO  DE  OBRA  NOVA.
INFRINGÊNCIA  À  LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL.
AUSÊNCIA  DE  APROVAÇÃO  DO  PROJETO  E
LICENCIAMENTO. Compete a ação de nunciação de
obra  nova  ao  município,  a  fim  de  impedir  que  o
particular  construa  em  contravenção  da  Lei,  do
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regulamento ou de postura (art. 934, III do CPC/73). A
ausência do autorização/licença/alvará para construção
é suficiente para a procedência da pretensão deduzida
em  ação  de  nunciação  de  obra  nova.  Apelação
desprovida.  (TJRS;  AC  0239026-55.2016.8.21.7000;
Erechim; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Marco
Antonio Angelo; Julg. 18/05/2017; DJERS 21/06/2017).

Na hipótese vertente, analisando detidamente as razões
recursais, verifica-se que o apelante, tanto na preliminar quanto no mérito do reclamo,
aduz a mesma argumentação para justificar a reforma da sentença, a saber, ausência de
interesse processual, ao fundamento de que o procedimento escolhido pelo Município
de Campina Grande não é adequado para obtenção da finalidade almejada, porquanto
"a obra em litígio encontra-se terminada, finda, acabada, concluída", fl.  135. Por esse
motivo, preliminar e mérito serão analisados conjuntamente.

Nessa senda, a pretensão recursal não merece guarida,
pois  o  acervo  probatório  acostado  ao  processo,  sobretudo  o  Auto  de  Embargo
Administrativo datado de 10 de abril de 2013, fl. 07, e as fotografias juntadas, fls. 08/10,
comprova que, ao tempo da realização do embargo, a obra se encontrava em fase de
construção.

Reforça esse entendimento - existência de obra iniciada
e não acabada - o laudo circunstanciado elaborado pelo Oficial de Justiça responsável
pelo cumprimento do mandado 006, fls. 92/93, o qual atesta que a construção objeto do
litígio, no dia 02 de junho de 2015, isto é, quase dois anos após a propositura da ação,
ainda  correspondia  a  uma  obra  inacabada,  não  tendo  o  apelante,  por  sua  vez,
impugnado a veracidade do conteúdo do documento em referência.

Registra-se,  apenas  a  título  de  argumentação,  que  na
presente demanda, intitulada "Ação de Nunciação de Obra Nova c/c Demolitória", o
Município de Campina Grande manifestou expressamente a intenção de demolição da
construção embargada, consoante se vê á fl. 05. Significa dizer, ainda que tivesse havido
a conclusão da obra no curso da ação, o que não ocorreu, não seria caso de extinção do
processo,  mas,  sim,  de  conversão  em  Ação  Demolitória,  a  fim  de  ser  dado
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prosseguimento ao pleito de demolição.

Nesse sentido:

AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PARTE
ESTRUTURAL  DA  OBRA  CONCLUÍDA.  FASE  DE
ACABAMENTO.  CONVERSÃO  EM  AÇÃO
DEMOLITÓRIA.  POSSIBILIDADE.  CARÊNCIA DE
AÇÃO AFASTADA.  Cabível  a  ação de nunciação de
obra  nova  até  o  momento  da  conclusão  da  obra,
enquanto  a  ação  demolitória  é  admissível  quando
concluída  a  parte  estrutural  da  obra.  Restando
constatado nos autos que a construção embargada se
encontra praticamente concluída, faltando somente as
etapas  finais  e  alguns  acabamentos,  deve  ser
considerada  como  concluída  a  obra,  mostrando-se
adequado  o  ajuizamento  da  ação  demolitória.  É
possível  a  conversão  da  ação  de  nunciação  de  obra
nova em ação demolitória quando, além do embargo da
obra, também foi formulado na inicial pedido visando à
demolição da mesma. (TJMG; APCV 1.0183.10.006222-
7/001;  Rel.  Des.  Domingos  Coelho;  Julg.  03/12/2015;
DJEMG 14/12/2015).

Diante  do  panorama  apresentado,  o  interesse
processual, que no caso dos autos se traduz na utilidade da ação de nunciação de obra
nova  para  impedir  a  continuação  da  construção  de  obra  irregular  iniciada  e  não
terminada, resta caracterizado.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
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Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente),  Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz  de
Direito convocado para substituir  o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 31 de julho de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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