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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível nº. 0004371-14.2007.815.0181
Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.
Apelante: Luis Alves Serrano – Adv.: Josean Roberto Pires Cirqueira.
Apelado: Severino Alves – Adv.: Marcos Antonio Maciel de Melo.

EMENTA: CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL. 
DIREITO  DE  VIZINHANÇA.  AÇÃO  DE 
NUNCIAÇÃO  DE  OBRA  NOVA.  OBRA 
IRREGULAR.  DANOS  CAUSADOS  AO  IMÓVEL 
VIZINHO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA  DE  DEVER  DE  DOMOLIÇÃO. 
CONDENAÇÃO  POR  PERDAS  E  DANOS. 
IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 
−Não havendo sido comprovado, por meio de 
prova pericial, que os danos no imóvel do autor 
decorreram  da  obra  realizada  no  imóvel 
vizinho, e que a edificação encontra-se eivada 
de  vícios  de  procedimentos  técnicos,  não  há 
motivos  para  determinar  a  demolição  do 
imóvel  em  obras,  nem  a  condenação  ao 
pagamento de indenização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
acolher parcialmente a preliminar. No mérito, por igual votação, dar provimento 
parcial ao apelo, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO
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Trata-se de Apelação Cível interposta por Luis Alves 
Serrano  (fls. 174/183) hostilizando a sentença de fls. 164/171, 
proveniente da 2ª Vara de Guarabira, proferida nos autos da Ação de 
Nunciação de Obra Nova ajuizada contra Severino Alves de Souza.

O Magistrado singular julgou parcialmente procedente o 
pedido inicial, para determinar o demandado providenciasse o fechamento 
das  aberturas  laterais  voltadas  para  o  imóvel  do  autor,  podendo  ser 
instaladas  aberturas  para  luz  ou  ventilação,  não  maiores  de  dez 
centímetros de largura sobre vinte de comprimento e construídas a mais 
de  dois  metros  de  altura  do  piso  da  casa  do  demandado.  Por  fim, 
condenou  o  réu  ao  pagamento  de  custas  processuais  e  honorários 
advocatícios  arbitrados  em  10% sobre  o  valor  da  causa  e  honorários 
periciais fixados em 02 (dois) salários mínimos.

Insatisfeito, o autor  recorreu, ventilando a preliminar 
de nulidade absoluta diante de sentença extra petita, sob o argumento de 
que o magistrado sentenciante determinou providências não requeridas na 
inicial. No mérito, alegou haver inúmeras irregularidades na obra realizada 
pelo  demandado,  motivo  pelo  qual  pediu  a  reforma  da  sentença,  no 
sentido  de  determinar  a  demolição  da  referida  edificação,  além  da 
condenação do demandado ao pagamento de indenização por perdas e 
danos.  

O apelado apresentou contrarrazões ao apelo, 
pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 187/188).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça 
apresentou parecer sem manifestação (fls. 194/196).

É o relatório.

V O T O

Preliminar: sentença extra petita
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Inicialmente,  o  apelante  alega  que  a  sentença 
combatida padece de vício insanável, uma vez que cominou determinação 
não pleiteada na inicial e que prejudica o recorrente.

Afirma que no seu pedido inicial requereu o embargo da 
obra irregular, realizada na casa do apelado, a qual estaria afetando o seu 
imóvel residencial, além da demolição do que já fora construído, com o 
recolhimento dos materiais, além da condenação por perdas e danos.

Ocorre que, quando da sentença, o magistrado  a quo 
determinou o fechamento das aberturas laterais voltadas para o imóvel do 
autor,  podendo  ser  instaladas  aberturas  para  luz  ou  ventilação,  não 
maiores  de  dez  centímetros  de largura  sobre  vinte  de comprimento  e 
construídas  a  mais  de  dois  metros  de  altura  do  piso  da  casa  do 
demandado, sem que nenhum dessas providências fossem requeridas pelo 
autor.

Ao examinar atentamente a petição inicial, bem como a 
sentença guerreada, tem-se que assiste razão ao apelante, motivo pelo 
qual,  deve  ser  anulada  a  sentença  na  parte  em que  determinou  que 
fossem tomadas as providências acima apontadas em favor do autor.

Isto posto, ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR 
de  nulidade  em  face  de  sentença  extra  petita,  apenas  para  retirar  a 
determinação  exarada  na  parte  dispositiva,  no  sentido  de  que  seja 
realizado o fechamento das aberturas laterais voltadas para o imóvel do 
autor,  podendo  ser  instaladas  aberturas  para  luz  ou  ventilação,  não 
maiores  de  dez  centímetros  de largura  sobre  vinte  de comprimento  e 
construídas  a  mais  de  dois  metros  de  altura  do  piso  da  casa  do 
demandado, por serem medidas impróprias para o caso e não requeridas 
na inicial.

MÉRITO

O  apelante  alega  haver  inúmeras  irregularidades  na 
obra  realizada  pelo  demandado,  motivo  pelo  qual  pede  a  reforma  da 
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sentença, no sentido de determinar a demolição da referida edificação, 
além da condenação do demandado ao pagamento de indenização por 
perdas e danos.

Inicialmente, afirma que o demandado infriungiu o art. 
1305  do  Código  Civil,  o  qual  veda  a  utilização  de  muro  exclusivo  do 
vizinho sem a devida autorização e sem caução.

Todavia,  ao analisar a prova pericial  produzida sob o 
crivo do contraditório, verifica-se que se utilizou de muro limítrofe para 
edificar em seu imóvel. Logo, não há motivos para a reforma da sentença 
neste ponto, por não ter acolhido esta tese autoral.

É  importante  ressaltar,  por  outro  lado,  que a  perícia 
constatou  que  a  obra  realizada  no  imóvel  do  demandado  obedece  as 
normas  técnicas  específicas,  não  apresentando  nenhum  risco  de 
desabamento, bem como não sofreu nenhuma sanção administrativa pelos 
órgãos de fiscalização competentes.

Por outro lado, ao analisar todo conjunto probatório e, 
especificamente, o laudo pericial de fls. 138/143, conclui-se, sem sombra 
de dúvidas, que a obra não oferece nenhum risco de dano ao imóvel do 
autor,  não  tendo  sido  comprovado  que  as  rachaduras  existentes  na 
residência do apelante tenham sido provocadas pela obra em questão, 
motivo pelo qual não há danos a serem reparados ao recorrente.

É  importante  esclarecer  que  a  demolição  da  obra 
somente  teria  razão  de  vir  a  ser  implementada,  caso  alguma 
irregularidade fosse constada e algum prejuízo fosse causado ao imóvel do 
apelante, o que não é o caso dos autos.

Deste modo, a sentença não merece reparos. Logo, o 
apelo não deve ser provido.

Diante das razões já expostas, DOU PROVIMENTO 
PARCIAL AO APELO, apenas  para  retirar  da  parte  dispositiva  da 
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sentença a determinação no sentido de que seja realizado o ”fechamento 
das  aberturas  laterais  voltadas  para  o  imóvel  do  autor,  podendo  ser  
instaladas  aberturas  para  luz  ou  ventilação,  não  maiores  de  dez  
centímetros de largura sobre vinte de comprimento e construídas a mais  
de dois metros de altura do piso da casa do demandado”,  mantendo a 
decisão apelada nos demais termos. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Francisco  Seráphico  Ferraz  da  Nóbrega  Filho, Promotor de Justiça 
convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 18 
de novembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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