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APELAÇÃO  CÍVEL.  NUNCIAÇÃO  DE  OBRA  NOVA. 
CONSTRUÇÃO  IRREGULAR.  INOBSERVÂNCIA  DAS 
NORMAS  MUNICIPAIS.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO. 
IRRESIGNAÇÃO.  REQUERIMENTO  DE  JUSTIÇA 
GRATUITA. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS 
EM SEGUNDO GRAU. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL 
COM  A  PRETENSÃO.  REDUÇÃO  DOS  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO DA 
DECISÃO  A QUO.  PRECEDENTES  DESTA CORTE  DE 
JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  ART.  557, 
CAPUT,  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  NEGATIVA 
DE SEGUIMENTO DO RECURSO.

-   A inobservância  das  normas  existentes  no  Código  de 
Obras do município viabiliza o manejo e o acolhimento das 
pretensões deduzidas na ação de nunciação de obra nova, 
pois  é  evidente  o  dever  da  edilidade  de  garantir  a 
coletividade, impondo, no caso, restrições que não podem 
ser  renegadas  ou  descumpridas,  lembrando  que  há  uma 
verdadeira  integração  dessas  normas  administrativas  na 
legislação civil, tolhendo inclusive o direito de construção. 

“O  efetivo  pagamento  de  custas  processuais  é  ato  
incompatível  com  a  declaração  de  hipossuficiência,  pois  
demonstra  que  a  situação  financeira  da  parte  não  é  tão  
crítica a ponto de inviabilizar o pagamento das despesas do  
processo.”  (TJPB. AI nº 200.2010.025.811-6/001. Rel. Des.  
José Di Lorenzo Serpa. J. em 14/10/2010).

“(…)  Ademais,  o  recolhimento  das  custas  no  2º  grau  
configura um ato incompatível com a vontade de recorrer do  
indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita. Preclusão
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 lógica. (TJPE; Rec. 0009166-23.2014.8.17.0000; Rel. Des.  
Eurico  de  Barros  Correia  Filho;  Julg.  15/10/2014;  DJEPE 
21/10/2014).

"Na linha da jurisprudência desta Corte, nas causas em que  
não haja condenação, os honorários advocatícios devem ser  
fixados de forma eqüitativa pelo juiz, nos termos do § 4º do  
art.  20,  CPC,  não  ficando  adstrito  o  juiz  aos  limites  
percentuais estabelecidos no § 3º, mas aos critérios neste  
previstos"  (EDREsp  nº  160.776/SP,  Rel.  Min.  Sálvio  de  
Figueiredo Teixeira, j. 18/04/02).

V I S T O S.

Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto  por  José  de  Andrade  Teixeira, 

desafiando sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Bananeiras que, nos 

autos da “Ação de Nunciação de Obra Nova” movida pelo Município de Bananeiras, julgou 

procedente o pedido exrdial, determinando ao nunciado, ora recorrente, “que abstenha-se 

de  prosseguir  na  realização  de  toda  e  qualquer  obra  de  construção  no  imóvel  em  

referência, sem a observância dos requisitos legais.”

Inconformado,  o  autor  apelou,  reiterando,  inicialmente,  a  apreciação  do 

pedido de justiça gratuita formulado na peça contestatória. No mérito, alega apenas que 

mesmo não havendo determinação no sentido de demolir a obra iniciada, o fez por conta  

própria.

Por  fim,  requer  a  reforma  da  decisão  e  exclusão  da  condenação  em 

honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas  e encartadas às fls. 60/63.

A Procuradoria  de  Justiça  deixou  de  emitir  parecer  (fls.  73/75),  por  não 

vislumbrar interesse público na hipótese em exame.

É o breve relatório.
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 DECIDO

Preliminarmente, consoante relatado, o recorrente reitera o pedido de justiça 

gratuita formulado na peça contestatória.

Ocorre que, o magistrado de primeiro grau não apreciou o referido pleito, em 

virtude da decretação da revelia do promovido.

Todavia,  aportando  novamente  o  citado  requerimento,  verifico  que  o 

recorrente praticou ato incompatível com o pedido de justiça gratuita, porquanto adimpliu 

com o preparo recursal da presente irresignação (docs. de fl. 56), o que dá a entender 

pela possibilidade de arcar com o pagamento das custas, sem maiores prejuízos. 

Ora,  segundo  a  jurisprudência  pátria,  o  pagamento  das  despesas 

processuais  é  ato  incompatível  com  a  declaração  de  hipossuficiência  e  com  o 

requerimento da citada isenção, pois demonstra que a situação financeira da parte não é 

tão crítica a ponto de inviabilizar o pagamento das custas do processo, situação, inclusive, 

que configuraria a preclusão lógica. 

Neste sentido, seguem os seguintes julgados:

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM 
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.  
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA.  INDEFERIMENTO  NO 
PRIMEIRO GRAU. RECOLHIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE 
DEDUZIDO  EM  SEGUNDA INSTÂNCIA.  ATO  INCOMPATÍVEL 
COM  A  VONTADE  DE  RECORRER.  PRECLUSÃO  LÓGICA.  
RECURSO  IMPROVIDO.  A  decisão  objeto  do  agravo  de  
instrumento, além de indeferir o requerimento de consignação das  
parcelas incontroversas, desacolheu o pedido de justiça gratuita,  
determinando o recolhimento das custas processuais;.  Hipótese 
em que,  apesar  de pleitear  assistência  judiciária  no  agravo  de 
instrumento,  o  recorrente  não  teceu  qualquer  consideração  a 
respeito dos motivos elencados pelo juiz para o indeferimento do  
benefício, faltando um requisito para o conhecimento do pedido de 
reforma  deste  trecho  da  decisão  (art.  524,  inciso  II,  do  cpc).  
Preclusão consumativa;.  Ademais, o recolhimento das custas  
no 1º grau configura um ato incompatível com a vontade de  
recorrer do indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita.  
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Preclusão lógica. (TJPE; Rec. 0009166-23.2014.8.17.0000; Rel.  
Des.  Eurico  de  Barros  Correia  Filho;  Julg.  15/10/2014;  DJEPE 
21/10/2014)

APELAÇÃO.  PRODUÇÃO  ANTECIPADA  DE  PROVAS.  
LITISCONSÓRCIO  PASSIVO  NECESSÁRIO.  INEXISTÊNCIA.  
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  REJEITADA.  SUCUMBÊNCIA.  
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.  
PAGAMENTO  DE  CUSTAS  RECURSAIS.  PRESUNÇÃO 
ELIDIDA. Na ação de produção antecipada de prova não há parte  
e nem litígio, mas sim interessados e, se não há partes e não há o  
caráter  litigioso,  não  se  pode  concluir  pela  existência  de  
litisconsórcio  passivo  necessário.  Quanto  aos  honorários  de  
sucumbência,  considerando  que  a  apelante  não  é  parte  na  
demanda,  a  condenação  não  lhe  atinge,  não  tendo,  assim, 
interesse recursal.  O pagamento do preparo prévio pela parte  
recorrente  é  ato  incompatível  com  o  pedido  de  justiça  
gratuita, uma vez que o pagamento de custas e/ou despesas  
processuais  elide  a  presunção  de  hipossuficiência  
econômica. (TJMG;  APCV  1.0024.12.107756-4/003;  Rel.  Des.  
Mota e Silva; Julg. 12/08/2014; DJEMG 18/08/2014)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS 
MORAIS.  INSTITUIÇÃO  HOSPITALAR.  JUSTIÇA  GRATUITA.  
RECOLHIMENTO  DE  PREPARO.  ATO  INCOMPATÍVEL.  
DENUNCIAÇÃO  DA  LIDE-MÉDICO.  IMPOSSIBILIDADE.  A 
realização do pagamento ou do preparo, ou de custas ou de  
quaisquer  outras  despesas  processuais,  adiantadamente,  
pela  parte  que  requer  a  assistência  judiciária  impede  sua  
concessão,  pois  é  ato  incompatível  com  a  afirmação  de  
necessidade do requerente. A finalidade da norma inserta no art.  
88 do CDC é a facilitação do exercício do direito do consumidor  
nas  demandas  em  que  não  puder  identificar  todos  os  
responsáveis pela colocação de determinado produto no mercado,  
e como as relações de consumo constituem um microssistema, a  
melhor orientação é a extensão da vedação da denunciação da 
lide  às  ações  que  se  fundamentam  na  prestação  de  serviço.  
(TJMG; AGIN 1.0114.11.008539-5/001;  Rel.  Des.  Luciano Pinto;  
Julg. 03/07/2014; DJEMG 15/07/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA 
JUSTIÇA.  PEDIDO  ALTERNATIVO  DE  PAGAMENTO  DAS 
CUSTAS  AO  FINAL.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO.  
PRECLUSÃO LÓGICA. PRECEDENTES. Para o deferimento da 
gratuidade judiciária é necessário que existam indícios, ao menos,  
a  demonstrar  que  o  pagamento  das  despesas  processuais  
inviabilizará o sustento do peticionário e de sua família, o que não  
se verifica no caso concreto. O recolhimento das custas é ato  
incompatível com o pedido de Assistência Judiciária Gratuita,  
o  que  denota  a  ocorrência  de  preclusão  lógica. Embora  o 
recolhimento de custas ao termo do processo seja admitido pela  
jurisprudência,  somente  seria  aceitável  em  situações  
excepcionais,  em  que  houvesse  a  comprovação  da  situação 
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financeira desfavorável da parte, o que, reiteradamente, deixou de 
ocorrer no caso em tela. Negado seguimento ao agravo. (TJRS;  
AI  118296-83.2014.8.21.7000;  Esteio;  Décima Segunda Câmara 
Cível;  Rel.  Des.  Guinther  Spode;  Julg.  15/04/2014;  DJERS 
22/04/2014)

Colaciono, ainda, aresto desta Corte no mesmo norte:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  JUSTIÇA  GRATUITA. 
INDEFERIMENTO.  RECOLHIMENTO  DO  PREPARO  DO 
RECURSO.  ATO  INCOMPATÍVEL  COM  A  PRETENSÃO.  
PRECLUSÃO  LÓGICA. PESSOA  JURÍDICA. 
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA 
DECISÃO  AGRAVADA.  RECURSO  DESPROVIDO.  "O  efetivo 
pagamento de custas processuais é ato incompatível com a  
declaração  de  hipossuficiência,  pois  demonstra  que  a  
situação  financeira  da  parte  não  é  tão  crítica  a  ponto  de  
inviabilizar o pagamento das despesas do processo. " (TJMG, 
apelação  cível  nº  1.0672.08.300861-1/001).  Por  outro  lado,  a  
agravante  é  uma  firma  individual  que  exerce  atividade 
empresarial com fins lucrativos, característica esta que afasta a  
presunção legal  e  impõe a  prova da hipossuficiência  alegada.” 
(TJPB. AI nº 200.2010.025.811-6/001. Rel. Des. José Di Lorenzo 
Serpa. J. em 14/10/2010). Grifei.

Assim,  considerando  que  a  própria  parte  recorrente  derruiu  a  presunção 

relativa  de hipossuficiência  em seu favor,  entendo que o indeferimento  do pedido de 

justiça gratuita é medida que se impõe.

Mérito.

Analisando  detidamente  todos  os  fatos  e  razões  jurídicas  apresentados, 

entendo irretocável o decisório vergastado. 

Colhe-se dos autos que o Município promovente ajuizou a demanda sob 

exame,  visando  o  embargo  da  obra  que  se  encontrava  em  construção,  ante  a 

inobservância dos requisitos legais.

O feito teve seu trâmite regular, sobrevindo sentença aqui guerreada que, 

conforme relatado,  julgou procedente  o pedido inicial,  determinando  ao nunciado,  ora 

recorrente, “que abstenha-se de prosseguir na realização de toda e qualquer obra de  

construção no imóvel em referência, sem a observância dos requisitos legais.”
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Alega o recorrente  que, mesmo não havendo determinação no sentido de 

demolir a obra iniciada, o fez por conta própria.

Contudo, analisando detidamente o caderno probatório, especificamente as 

fotos anexadas ao presente feito (fls. 08/09), bem como notificação e termo de embargo 

da  obra  encaminhados  ao  proprietário,  vê-se  cristalinamente  que  o  promovido  não 

respeitou as normas municipais para realização da edificação objeto da lide.

Portanto, agiu com acerto a decisão de primeiro grau, não havendo que se 

reformar no decisório objurgado.

A jurisprudência desta Corte, orientam-se nesse sentido, verbis:

    
CIVIL.  AÇÃO  DE  NUNCIAÇÃO  DE  OBRA  NOVA.  OBRA 
IRREGULAR.  AVANÇO  DE  CONSTRUÇÃO  EM  ÁREA  DE 
DOMÍNIO PÚBLICO. LAUDO TÉCNICO. Inexistência de prova de  
licença  para  construção,  bem  como  de  escritura  pública  que 
comprove  a  propriedade  da  área.  Embargo  e  demolição  
decretados  corretamente.  Manutenção  do  decisum.  
Desprovimento  do  apelo.  Tratando-se  de  obra  que  representa  
aumento de construção pré-existente, sem qualquer autorização 
dos  órgãos  competentes,  avançando  sobre  área  de  domínio  
público, cabível o embargo para sustar o prosseguimento da obra  
irregular,  bem como seu retorno ao statu  quo ante.  (TJPB;  AC  
001.2009.018941-4/001;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  
Rel. Des. José Di Lorenzo Serpa; DJPB 31/07/2012; Pág. 17) 
 
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÕES 
IRREGULARES.  RESTRIÇÕES.  NORMAS  MUNICIPAIS.  
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  IRRESIGNAÇÃO.  
COMPROVAÇÃO  DA  INOBSERVÂNCIA  DA  LEGISLAÇÃO 
LOCAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. A inobservância das  
normas existentes  no código de obras do município  viabiliza  o  
manejo e o acolhimento das pretensões deduzidas na ação de  
nunciação de obra nova c/c ação demolitória, pois é evidente o  
dever do município a garantia da coletividade, impondo no caso  
restrições  que  não  podem  ser  renegadas  ou  descumpridas,  
lembrando  que  há  uma  verdadeira  integração  dessas  normas 
administrativas na legislação civil, tolhendo inclusive o direito de  
construção.  (TJPB;  AC 001.2007.017976-5/001;  Rel.  Juiz  Conv.  
Rodrigo Marques Silva Lima; DJPB 18/03/2010; Pág. 7) 
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AÇÃO  DE  NUNCIAÇÃO  DE  OBRA  NOVA.  IMÓVEL 
CONSTRUÍDO  SEM  A  DEVIDA  LICENÇA  E  AVANÇANDO 
SOBRE  O  LEITO  DE  VIA  PÚBLICA.  PROCEDÊNCIA.  
IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINARES:  PERDA  DE  OBJETO,  
ILEGITIMIDADE ATIVA DA EDILIDADE E CERCEAMENTO DE  
DEFESA.  REJEIÇÕES.  INSPEÇÃO  JUDICIAL  QUE  ATESTA A 
IRREGULARIDADE DA CONSTRUÇÃO. DESPROVIMENTO DO 
APELO. Tendo a ação de nunciação de obra nova sido proposta  
anteriormente a conclusão da obra objeto da lide, não há que se  
falar em carência de ação e tampouco perda de seu objeto. É o  
Município parte legítima para propor ação de nunciação de obra  
nova visando a obstar que o particular edifique com infringência à  
Lei,  regularmento ou normas de posturas municipais (CPC, art.  
934, II). O que busca a municipalidade é impedir a construção de  
imóveis sem a competente licença para tanto, assim como impedir  
que essas construções infrinjam normas de postura do Município.  
"Tendo o magistrado elementos suficientes para o esclarecimento  
da questão, fica o mesmo autorizado a dispensar a produção de  
quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o processo,  
podendo  julgar  antecipadamente,  sem  que  isso  configure  
cerceamento de defesa" (STJ -  6º Turma, RESP. 57.861 - GO,  
Rel. Min. A anselmo Santiago, j. 17.2.98, não conheceram, V.u.,  
DJU 23.3.98, p. 178). Constatando-se que a obra levada a efeito  
por  particular  o  fora  com  infração  às  Leis  e  regulamentos  
adminstrativos,  a  procedência  da ação de nunciação é medida  
que  se  impõe.  (TJPB;  AC  2001.000326-3;  Campina  Grande;  
Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Márcio Murilo da Cunha Ramos;  
Julg. 23/08/2001; DJPB 01/09/2001)  
 
APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA.  
Reconhecimento da ilegitimidade ativa do município. Reforma da  
sentença. Aplicação do art. 934, inciso III do CPC. Provimento. O  
município  possui  legitimidade  ativa  para  ajuizar  ação  de  
nunciação  de  obra  nova  com  o  escopo  de  impedir  o  
prosseguimento de construção que está em desacordo com as 
Leis ou regulamentos municipais, nos termos do art. 934, inciso III  
do  CPC.  (TJPB;  AC  051.2011.000225-3/001;  Primeira  Câmara 
Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Marcos  William  de  Oliveira;  DJPB  
16/03/2012; Pág. 10)

Por último,  com relação aos honorários advocatícios, na sentença em que 

não há condenação, o magistrado não está limitado aos parâmetros de 10% (dez por 

cento) e 20% (vinte por cento),  previstos no parágrafo 3º do artigo 20, do Código de 

Processo  Civil,  devendo  fixá-los  conforme  apreciação  eqüitativa,  atentando  para  as 

alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo 3º.
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Sobre esse tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"Na linha da jurisprudência desta Corte, nas causas em que não  
haja condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados  
de forma eqüitativa pelo juiz, nos termos do § 4º do art. 20, CPC,  
não ficando adstrito o juiz aos limites percentuais estabelecidos  
no  §  3º,  mas  aos  critérios  neste  previstos"  (EDREsp  nº  
160.776/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 18/04/02).

Na espécie, há de se reconhecer que o valor arbitrado a título de honorários 

advocatícios encontra-se condizente com o trabalho realizado pelo patrono do apelante,  

não devendo sofrer qualquer redução. 

Sendo assim, impõe-se manter a decisão primeva, conforme entendimento 
do Juízo a quo.

Diante do exposto, utilizo-me do caput, do art. 557, da Lei Adjetiva Civil, com 

base na jurisprudência desta Corte, para negar seguimento ao recurso.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 04 de dezembro de 2014.

Des. JOSÉ RICARDO PORTO
 RELATOR                               J/06-J/01(R)
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