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APELAÇÃO  CÍVEL.  NUNCIAÇÃO  DE  OBRA  NOVA. 
EDIFICAÇÃO  CONCLUÍDA.  NÃO  CABIMENTO. 
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM  JULGAMENTO  DO 
MÉRITO.  PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.  ART.  557,  CAPUT, DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO DO RECURSO.

- “A nunciação de obra nova apenas é admitida se a obra  
ainda se achar em andamento; se já concluída ou em vias  
de conclusão, torna-se inadmissível o pedido, pelo que deve  
ser  julgado  improcedente,  mantendo-se  incólume  à  
sentença que assim o faz. (TJPB; AC 2002.002500-3; João  
Pessoa; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Antônio de Pádua  
Lima Montenegro; Julg. 17/10/2002; DJPB 01/11/2002)”.

-  Extingui-se  o  processo  sem  resolução  de  mérito  por 
carência de ação quando se constata,  por elementos dos 
autos,  que  a  edificação  encontra-se  concluída  ou 
praticamente concluída, sendo impossível a sua conversão 
em ação demolitória.

V I S T O S.

Trata-se de recurso apelatório interposto por Rosilene Salustino da Silva, 
desafiando sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Solânea que, nos autos 

da “Ação de Nunciação de Obra Nova” movida contra  Iremar Gomes da Silva e Ivane 
Cavalcanti Gomes, extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de 

condição da ação, com base no art. 267,VI, do CPC.
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Inconformada, a autora apelou, sustentando, inicialmente, que a obra estava 

em andamento, conforme provas carreadas aos autos, bem como teria procurado, antes 

do ajuizamento da ação, o Poder Público Municipal e a delegacia de polícia, com o intuito  

de sobrestar a edificação questionada.

Alega, ainda, que “deixou na sentença ora guerreada de ser observado um  

dos  efeitos  de  concretude  da  ação  de  nunciação  de  obra  nova  é  a  possiblidade  da  

edificação ser reconstituída , modificada ou demolida o que tiver feito em seu detrimento”  

(fls. 79).

Ao  final,  requer  o  provimento  do  recurso,  no  sentido  de  que  seja 

“determinada a demolição do muro de alvenaria que se encontra inacabado em frente ao  

imóvel objeto desta demanda, bem como do alicerce da caixa de água, para que só assim  

possa a recorrente usufruir de sua propriedade de forma ampla sem restrições de acesso  

à sua residência” (fls. 82).

Contrarrazões não apresentadas, conforme atesta a certidão de fls.33.

A Procuradoria  de  Justiça  deixou  de  emitir  parecer  (fls.  96/98),  por  não 

vislumbrar interesse público na hipótese em exame.

É o breve relatório.

 DECIDO

Analisando  detidamente  todos  os  fatos  e  razões  jurídicas  apresentados, 

entendo irretocável o decisório vergastado. 

Requer a apelante, a reforma do decisório  “para que seja determinada a  

demolição do muro de alvenaria que se encontra inacabado em frente ao imóvel objeto  

desta demanda, bem como do alicerce da caixa de água, para que só assim possa a  

recorrente usufruir de sua propriedade de forma ampla sem restrições de acesso à sua  

residência” (fls. 82).
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Prima  facie,  a  título  de  melhor  esclarecimento  dos  fatos,  transcrevo 

passagem da sentença (fls.  66/68),  prolatada pelo Juiz de primeiro grau, haja vista o 

ilustre  magistrado  ter  abordado com  percuciência  o  âmago  da  lide  posta  em  juízo, 

conforme se observa abaixo:

“Compulsando  acuradamente  os  autos,  especialmente  o 
depoimento prestado pela nunciante e suas testemunhas, se  
constata que a nunciante ao efetuar  a compra do imóvel as  
edificações já se encontravam concluídas , ou seja a caixa de  
água e o muro já existiam no local, afirmando a autora que  
acertou com o vendedor, no caso também promovido, que as  
referidas edificações seriam retiradas, no entanto o referido  
acerto não consta do contrato de compra e venda.
Ora, se a própria nunciante, em seu depoimento, afirma que  
quando  efetuou  a  compra  do  imóvel  as  edificações  se  
encontravam no local,  não há  que se  falar  em obra  nova,  
como  também,  pelo  acervo  fotográfico  produzido,  se  
comprova que as edificações realmente estavam  concluídas  
ou prestes a serem concluídas.
(…)
No caso dos presentes autos a própria nunciante afirmou que as  
edificações já se encontravam no local quando efetuou a compra 
de seu imóvel,  supostamente prejudicado. Dessa forma, a obra  
estando  concluída   ou  prestes  a  ser  concluída,  encontram-se 
ausentes as condições de ação para a via eleita, no caso, a ação  
de  nunciação  de  obra  nova,  devendo  ser  a  ação  extinta  sem 
resolução de mérito, em conformidade com os dispositivo acima 
transcrito.
(…) 
Assim sendo, em conformidade com a decisão e dispositvo  
acima transcritos, e por tudo exposto, outra alternativa não  
resta a este julgador a não ser em extinguir o processo sem  
resolução  de  mérito  em  face  da  não  ocorrência  das  
condições da ação, especialmente a ausência de obra nova a  
ser  embargada posto que a mesma encontra-se concluída,  
sendo  impossível  sua  conversão  em  ação  demolitória,  e  
consequentemente  revogar  a  liminar  anteriormente  
concedida” (fls. 66/68) Grifo nosso.

Dessa forma, a nunciação de obra nova apenas é admitida se a obra ainda 

se achar em andamento; se já concluída ou em vias de conclusão, torna-se inadmissível o 

presente pedido, ante a ausência de condição da ação, com base no art. 267, VI, do CPC, 
pelo que deveria a presente demanda ser extinta sem resolução do mérito, devendo ser  

mantida incólume a sentença do juiz de primeiro grau. 
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Importante transcrever parte do depoimento da promovente, onde a própria 

postulante afirma que as edificações questionadas na demanda, já se encontravam no 

local quando efetuou a compra do imóvel, senão vejamos:

“Que adquiriu o imóvel há três anos; que adquiriu o imóvel  
por compra e venda ao demandado; que quando adquiriu o  
imóvel  a  caixa  d'água  já  existia  no  local  e  o  muro  já  se  
encontrava  edificado no local”. (Depoimento  da  promovente,  
Sra. Rosilene Salustino da Silva, fls. 62). Grifo nosso.

Nesse norte,  restou comprovado que a obra já se encontrava concluída ou 

praticamente terminada, sendo impossível sua conversão em ação demolitória, conforme 

bem registrou o magistrado de primeiro grau.

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

   
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA 
NOVA.  EMBARGO  LIMINAR  DA  OBRA  DA  GARAGEM  DE  
EDIFÍCIO.  IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINAR  DE  NÃO 
CONHECIMENTO  EM  CONTRARRAZÕES.  SUPOSTA 
AUSÊNCIA  DE  PEÇA  NECESSÁRIA  AO  JULGAMENTO  DO 
RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE A OBRA 
JÁ ESTÁ CONCLUÍDA. CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO QUE 
IMPEDE  A  LIMINAR  VERGASTADA.  PROVAS  QUE 
CORROBORAM,  ATÉ  O  MOMENTO,  A  ALEGAÇÃO 
RECURSAL.  PROVIMENTO. Não  se  tratando  o  documento 
faltante  de  peça  essencial  ao  julgamento  do  agravo,  por  não 
influenciar o mérito deste, não há que se acolher a preliminar de  
não  conhecimento.  Demonstrando  os  autos,  até  o  presente  
momento, que a construção objeto da ação de nunciação de  
obra  nova  já  se  encontra  concluída,  assiste  razão  ao 
agravante quando aduz  não ser  cabível  o  embargo liminar  
daquela. (TJPB; AI 200.2011.029553-8/001; Rel. Juiz Conv. João 
Batista Barbosa; DJPB 17/12/2012) Grifo nosso.
 
 
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA.  CONSTRUÇÃO  CONCLUÍDA.  
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO  CÍVEL 
DESPROVIDA. A nunciação de obra nova apenas é admitida  
se a obra ainda se achar em andamento; se já concluída ou  
em vias de conclusão, torna-se inadmissível o pedido, pelo  
que deve ser julgado improcedente, mantendo-se incólume à  
sentença  que  assim  o  faz. (TJPB;  AC  2002.002500-3;  João 
Pessoa; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Antônio de Pádua Lima  
Montenegro; Julg. 17/10/2002; DJPB 01/11/2002) Grifo nosso.
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NUNCIAÇAO  DE  OBRA  NOVA.  OBRA  JÁ  TERMINADA.  
INIDONEIDADE DA AÇÃO. IMPROVIMENTO DO APELO. Ação 
de Nunciação de Obra Nova não é meio idôneo quando a obra  
estiver terminada ou em vias de conclusão. Ademais, não há  
se  argumentar  acerca  da  morosidade  da  Justiça,  quando 
existem meios processuais que poderiam sanar o problema,  
"V. g.",  as cautelares e o pedido de conversão da ação em  
Demolitória. (TJPB; AC 1997.001026-0;  João Pessoa;  Primeira 
Câmara Cível;  Rel.  Juiz Romero Pedro Moreira Coutinho;  Julg.  
16/10/1997; DJPB 19/10/1997) Grifo nosso.

 

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, 19 de setembro de 2014.

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