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ACÓRDÃO

APELAÇÕES N.º 0050330-67.2013.815.2001.
ORIGEM: 11ª Vara Cível da Comarca desta Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
1º APELANTE: Niwton Coelho de Souza.
ADVOGADO: Elson Carvalho Filho (OAB/PB 14.160).
2º APELANTE: Condomínio Residencial Montcristo.
ADVOGADO: Rodrigo Cabral de Medeiros (OAB/PB 16.720).
APELADOS: os Recorrentes.

EMENTA:  OBRIGAÇÃO DE FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO POR  DANOS
MORAIS.  CONDOMÍNIO  EDILÍCIO.  CONSTRUÇÃO  DE  COBERTURA
METÁLICA NO HALL DE ENTRADA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE
DA  OBRA  E  DE  FALTA  DE  QUÓRUM  PARA  A  SUA  APROVAÇÃO.
PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDENAÇÃO À RETIRADA DA EDIFICAÇÃO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
APELAÇÃO  INTERPOSTA  PELO  RÉU.  ESTRUTURA  METÁLICA  QUE
PERMITE  O  ACESSO  FÍSICO  E  VISUAL  DE  TERCEIROS  À  UNIDADE
AUTÔNOMA DE CONDÔMINO. PREJUÍZO CARACTERIZADO. OBRA EM
ÁREA COMUM. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DE DOIS TERÇOS DOS
CONDÔMINOS.  QUÓRUM  NÃO  OBEDECIDO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.
1.342,  DO  CÓDIGO  CIVIL.  CONSTRUÇÃO  IRREGULAR.  PROVIMENTO
NEGADO.  APELAÇÃO  MANEJADA  PELO  AUTOR.  DANOS  MORAIS.
AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO.  MERO  ABORRECIMENTO.
PROVIMENTO NEGADO.

1. "A realização de obras, em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de
lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de dois terços dos
votos  dos  condôminos,  não  sendo  permitidas  construções,  nas  partes  comuns,
suscetíveis  de  prejudicar  a  utilização,  por  qualquer  dos  condôminos,  das  partes
próprias, ou comuns" (Art. 1.342, Código Civil).

2. Não restando concretizada a  lesão extrapatrimonial  apta  a  ultrapassar  o  mero
aborrecimento do cotidiano,  é  de se  rejeitar  o  pedido de indenização por  danos
morais.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente às Apelações
n.º 0050330-67.2013.815.2001, em que figuram como Apelantes Niwton Coelho de
Souza e o Condomínio Residencial Montcristo e como Apelados os Recorrentes.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator,  em conhecer das Apelações interpostas pelas
partes, negando-lhes provimento.

VOTO.
 

Niwton Coelho de Souza  interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada
pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca desta Capital, f. 218/226, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais por ele ajuizada em
desfavor  do  Condomínio  Residencial  Montcristo,  que  julgou  parcialmente



procedente o pedido, condenando o Promovido a retirar,  no prazo de dez dias, a
cobertura metálica edificada no Hall de entrada do Edifício, sob pena de multa diária
de  R$  1.000,00  (mil  reais),  e  a  pagar  as  custas  processuais  e  os  honorários
advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas Razões, f. 231/242, alegou que a construção de estrutura metálica
que permite  o acesso  à  unidade  autônoma de  sua  propriedade,  de  nº  101-B,  foi
validada por meio de Assembleia irregular, uma vez que não foi aprovado por meio
do quórum qualificado previsto no Código Civil e no Regulamento do Condomínio.

Asseverou que a edificação, por ser próxima ao seu apartamento, está mais
propenso  a  assaltos  e  arrombamentos,  violando  o  seu  direito  à  propriedade,  à
intimidade e à dignidade e causando-lhe danos morais passíveis de indenização.

Aduziu  ainda  que  o  quantum  indenizatório  não  deve  ser  inferior  a
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), requerendo o provimento do Apelo para que julgado
procedente o pleito indenizatório.

O  Condomínio  promovido  também  Apelou,  f.  244/253,  sustentando  que
mais de dois terços dos condôminos subscreveram lista com a intenção de manter a
cobertura na entrada da edificação, devendo, desse modo, ser mitigado o formalismo
de  se  exigir  que  esse  quórum,  para  ser  ratificado,  tem  que  ser  firmado  em
Assembleia  condominial,  notadamente  quando  uma  considerável  parte  dos
condôminos não residem na edificação, impossibilitando as deliberações que exigem
maioria absoluta ou superem a quantidade de dez condôminos residentes

Pugnou,  por  fim,  pelo  provimento  do  Apelo  para  que  seja  julgado
improcedente o pedido.

Intimadas as partes, apenas o Autor apresentou Contrarrazões, f.  257/268,
requereu a manutenção do Decisum, ao argumento de que o Condomínio construiu
uma ponte de acesso entre o muro e o seu apartamento sem que fosse cumprida a
exigência  de  aprovação,  em  Assembleia,  por  dois  terços  dos  condôminos
adimplentes.

A  Procuradoria  de  Justiça  não  emitiu  parecer  meritório,  f.  278/281,  por
entender que não estão presentes os requisitos para a sua intervenção.

É o Relatório.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  das  Apelações,
analisando-as conjuntamente.

O Autor ajuizou a presente Ação alegando que, em reunião datada de 17 de
dezembro de 2012, f. 71/73, restou convencionada a construção de uma cobertura no
hall de entrada do Condomínio Residencial Montcristo, sem que houvesse o quórum
exigido pela Lei e por seu próprio Regimento para sua aprovação, acrescentando que
a referida estrutura metálica, após ser edificada, criou uma ponte direta entre a área
externa do Edifício e o seu apartamento, de nº 101-B, violando direitos protegidos
constitucionalmente, tais como, a propriedade, a intimidade e a privacidade.

A  deliberação  assemblear  que  autorizou  a  construção  da  cobertura  foi
aprovada por apenas nove dos quarenta e sete condôminos, violando o art. 1.342, do



Código Civil1, e o art. 17, Inciso VI, da própria Convenção Condominial2, f. 37/61,
que estabelece a necessidade da aprovação de dois terços dos condôminos para a
realização de obras em áreas comuns a serem acrescidas às construções já existentes,
proibindo,  ademais,  a realização de quaisquer  edificações  que causem prejuízo à
utilização das partes próprias ou comuns.

As fotografias colacionadas aos autos, f. 28/35, demonstram que a cobertura
na entrada do Condomínio foi construída logo abaixo de uma das janelas da unidade
residencial do Autor, facilitando o acesso físico e visual por quem estiver sobre ela,
podendo afetar a plena fruição do direito de propriedade e ocasionar violação ao
art.  1.336,  Incisos  II  e  IV,  do Código Civil3,  e  ao art.  61,  alínea “c”,  da Lei  nº
4.591/644,  que obrigam o Condomínio a oferecer segurança aos proprietários das
unidades autônomas.

Com  base  nessas  premissas,  ainda  que  a  construção  da  cobertura  fosse
aprovada por mais de dois terços dos proprietários, a permanência da edificação no
hall de entrada do Condomínio não seria possível, porquanto resultaria em evidente
prejuízo  à  utilização da parte  própria  pertencente a  condômino5,  razão  pela  qual

1 Art. 1.342. A realização de obras, em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de lhes
facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de dois terços dos votos dos condôminos,
não  sendo permitidas  construções,  nas  partes  comuns,  suscetíveis  de  prejudicar  a  utilização,  por
qualquer dos condôminos, das partes próprias, ou comuns.

2 Art. 17. A realização das obras no condomínio depende:
[…];
VI – A realização de obras, em parte comum, em acréscimos às já existentes, a fim de lhes facilitar ou
aumentar a utilização, depende da aprovação de 2/3 (dois terços) do total dos votos dos condôminos,
não sendo permitidas construções,  nas partes comuns, susceptíveis de prejudicar a utilização, por
qualquer dos condôminos, das partes próprias ou comuns, conforme art. 1342, da Lei nº 10406/2002.

3 Art. 1.336. São deveres do condômino:
[…];
II - não realizar obras que comprometam a segurança da edificação;
[…];
IV -  dar  às  suas  partes  a  mesma destinação  que  tem a  edificação,  e  não  as  utilizar  de  maneira
prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes.

4 Art. 61. A Comissão de Representantes terá podêres para, em nome de todos os contratantes e na
forma prevista no contrato:
[…];
c) contratar, em nome do condomínio, com qualquer condômino, modificações por êle solicitadas em
sua respectiva unidade, a serem administradas pelo construtor, desde que não prejudiquem unidade de
outro condômino e não estejam em desacôrdo com o parecer técnico do construtor;

5 EMENTA – CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO – VAGA DE GARAGEM – OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER - Demanda ajuizada por condômino em face do condomínio – Utilização da laje com a
finalidade de estacionamento – Decreto de procedência – Prova pericial indicativa de que a utilização
da laje pelo condomínio, a fim de obter garagem adicional, acarretaria interferência aos moradores da
unidade do autor (especialmente prejuízo à privacidade, tranquilidade e segurança) – Afronta à regra
contida  na  parte  final  do  art.  1.342  do  Código  Civil  -  Área  que,  ademais,  sequer  consta  da
incorporação do condomínio (não podendo sequer ser classificada como comum) – Sentença que
determinou o impedimento da realização da obra em comento – Inexistência de julgamento extra
petita – Procedência corretamente decretada – Sentença mantida – Recurso improvido. (TJSP - APL
01565729220118260100  SP  -  Órgão  Julgador  20ª  Câmara  Extraordinária  de  Direito  Privado  –
Publicação 19/01/2017- Julgamento 19 de Janeiro de 2017 – Relator Salles Ross)

NUNCIAÇÃO  DE  OBRA  NOVA-  LAUDO  PERICIAL-  ART.  1.342  DO  CÓDIGO  CIVIL  -
AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DE 2/3  DOS CONDÔMINOS -  PREJUÍZOS – DEMOLIÇÃO.
Como o laudo pericial oficial foi elaborado por um profissional imparcial de confiança do juízo, o
mesmo merece credibilidade. Em se tratando de obra em área de uso comum, a mesma deve ser
realizada  após  autorização  de  2/3  dos proprietários  dos  apartamentos  e  desde  que  a  mesma não



mostra-se impositiva a obrigação de fazer consistente na sua retirada.

Com  relação  ao  pedido  de  indenização  por  danos  morais  feito  pelo
Demandante, em que pese a construção irregular causar sensação de insegurança e
de  falta  de  privacidade,  não  restou  concretizada  lesão  extrapatrimonial  apta  a
ultrapassar o mero aborrecimento do cotidiano, sendo insuficiente para caracterizá-la
o fato de o Autor estar enquadrado na definição de idoso ou a mera alegação na
Exordial,  sem a  devida  demonstração  por  prova  testemunhal  ou  documental,  de
episódio que resultou em quebra do direito à intimidade, pelo que não é cabível a
condenação almejada diante do descumprimento do art. 333, I, do CPC/736, vigente
na época da fase instrutória.

Posto isso, conhecidas as Apelações interpostas pelas partes, nego-lhes
provimento.

É como voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão o Excelentíssimo Promotor de Justiça convoca-
do Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

prejudique nenhum condômino, nos termos do art. 1.342 do Código Civil. Considerando que a obra
não foi autorizada por 2/3 dos proprietários e tendo em vista que a mesma prejudicou a ventilação e a
iluminação dos apartamentos dos autores, a mesma deve ser demolida, devendo serem restabelecidas
as condições anteriores. (TJMG - 101450527369340011 MG – Publicação 21/07/2009 – Julgamento
2 de Julho de 2009 – Relator TIBÚRCIO MARQUES)

6 Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; […].


