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EMENTA:  NUNCIAÇÃO  DE  OBRA  NOVA.  DIREITO  DE  VIZINHANÇA.
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL. DANOS SUPORTADOS PELO
IMÓVEL CONFINANTE. CONSTATAÇÃO. PROVA PERICIAL. VIBRAÇÕES
CAUSADAS  PELAS  ESCAVAÇÕES.  INCLINAÇÕES  E  FISSURAS  NA
ESTRUTURA  FÍSICA  DA  CASA  AFETADA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
PEDIDO.  APELAÇÃO  DA  CONSTRUTORA.  PRELIMINAR  DE
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  ALEGAÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DA
ORDEM DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA CONSTANTE EM ACÓRDÃO QUE
ANULOU  A  SENTENÇA  ANTERIOR.  INOCORRÊNCIA.  SENTENÇA
ANULADA  EM  RAZÃO  DA  ADOÇÃO  DE  COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO  DO  JUÍZO.  IMPOSIÇÃO  DE  REINSTAURAÇÃO  DA
INSTRUÇÃO  PROCESSUAL.  AUSÊNCIA.  INDEFERIMENTO
FUNDAMENTADO  DAS  PROVAS  CONSIDERADAS  INÚTEIS  OU
PROTELATÓRIAS. PRERROGATIVA LEGAL DO MAGISTRADO. REJEIÇÃO
DA  PRELIMINAR.  EXERCÍCIO  ABUSIVO  DO  DIREITO  DE  CONSTRUIR.
VIOLAÇÃO DO DIREITO DE VIZINHANÇA DE TERCEIRO. ADOÇÃO DE
MEDIDAS  ACAUTELATÓRIAS.  IRRELEVÂNCIA.  CONSTRUÇÃO
FORMALMENTE  REGULAR.  ATENDIMENTO  DAS  REGRAS
ADMINISTRATIVAS. MALFERIMENTO DE BENS JURÍDICOS TUTELADOS
PELA  LEGISLAÇÃO  CIVIL.  DISSOCIABILIDADE.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  BASE  DE  CÁLCULO.  VALOR  ATRIBUÍDO  À  CAUSA.
DEMANDA  EM  QUE  NÃO  HÁ  PROVEITO  ECONÔMICO.  MERA
RECOMPOSIÇÃO DO BEM. DESPROVIMENTO.

1. Ao manter-se inerte diante do requerimento de produção probatória formulado
pelas  partes,  o  Juízo  não  deve,  por  ser  um  comportamento  indubitavelmente
contraditório – e, por isso, vedado – proferir um provimento jurisdicional arrazoado
com fundamento na insuficiência probatória.

2. Ao Magistrado é conferido a prerrogativa legal de determinar a produção das
provas que reputar necessárias ao julgamento do mérito e de indeferir, desde que
fundamentadamente, aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. Inteligência do
Art. 370, do Código de Processo Civil.

3. O direito de vizinhança, restringindo o direito de construir, investe o proprietário
da  faculdade  de  promover  os  meios  necessários  à  interrupção das  interferências
prejudiciais  à  segurança,  ao  sossego  e  à  saúde  dos  que  habitam  o  imóvel,



provocadas  pelo uso anormal de propriedade vizinha,  em atenção aos  princípios
constitucionais da intimidade, da inviolabilidade da vida privada e da proteção do
meio ambiente, segundo Enunciado n. 319, do Conselho da Justiça Federal.

4.  O princípio da reparação integral dos danos se deduz o dever de indenizar os
prejuízos  causados àquele  que,  no  exercício  do seu direito  de  construir,  viola  o
direito de vizinhança e de propriedade de um terceiro,  ainda que adotadas obras
acautelatórias na construção. Inteligência do Art. 1.311, caput e parágrafo único, do
Código Civil.

5. O fato de a obra atender às regras de natureza administrativa que condicionam a
concessão do alvará de construção não a impede de malferir bens jurídicos tutelados
pela legislação civil, de caráter eminentemente privado.

6.  Para  fins  de  identificação  da  base  de  cálculo  dos  honorários  advocatícios  de
sucumbência,  não  há  qualquer  proveito  econômico  a  ser  considerado  quando  o
acolhimento da pretensão deduzida importa, tão somente, na ordem para que haja a
recomposição da integralidade do bem jurídico violado, e não em recebimento de
prestação graciosa passível de qualificação pecuniária.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n. 0000360-48.2017.8.15.0000,  em  que  figuram  como  Apelante  Consolid
Engenharia LTDA. e como Apelados Marcônio César Torres Feitosa e Alexsandra
Maria de Oliveira Feitosa.

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  da  Apelação  e
negar-lhe provimento.

VOTO.

Consolid  Engenharia  LTDA.  interpôs  Apelação contra  a  Sentença
prolatada pelo Juízo da 4ª. Vara Cível da Comarca de Campina Grande, f. 326/330,
nos  autos  da  Ação  de  Nunciação  de  Obra  Nova em seu  desfavor  intentada  por
Marcônio César Torres Feitosa e Alexsandra Maria de Oliveira Feitosa,  que
julgou parcialmente procedente o pedido, determinando que a Construtora iniciasse,
no prazo de trinta dias, o reparo dos danos constatados pelo Perito Oficial, indicados
nos Laudos de f. 191/206 e f. 251/253, ocasionados ao imóvel dos Apelados, sob
pena de multa mensal fixada no valor de R$ 10.000,00, limitada à quantia de R$
120.000,00, e, ante a sucumbência recíproca, condenou as Partes ao pagamento das
despesas  processuais  e  dos  honorários  advocatícios  sucumbenciais,  fixados  no
percentual  de  15%  sobre  o  valor  atualizado  atribuído  à  causa,  sendo  70%  do
montante  de  responsabilidade  da  Apelante  e  30%  dos  Recorridos,  ressalvada  a
condição destes últimos de beneficiários da gratuidade judiciária.

 
Em  suas  razões,  f.  332/344,  sustentou,  preliminarmente,  a  nulidade  da

Sentença, ao argumento de que foi prolatada sem que fosse dada continuação à fase
de  instrução,  consoante  alega  haver  sido  determinado  por  esta  Quarta  Câmara



Especializada Cível no Acórdão de f. 309/310, que anulou a Sentença de f. 267/275
e determinou o retorno dos autos à origem.

No mérito, defendeu a necessidade de realização de nova perícia técnica no
imóvel  dos  Apelados,  asseverando  que  os  Laudos  já  produzidos  foram omissos
quanto  à  possibilidade  de  os  danos  serem  preexistentes  à  construção  por  ela
perpetrada  no  imóvel  vizinho,  assim como em relação  aos  muros  de  contenção
erguidos na divisão do terreno, como forma de evitar que a vibração decorrente de
tratores causasse danos às propriedades próximas, e aos documentos emitidos pelos
órgãos  de  controle  competentes,  autorizando  a  edificação  e  atestando  sua
regularidade, f. 56 e 58/60.

Afirmou que os demais imóveis circunvizinhos não sofreram qualquer dano e
que os Recorridos não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo
do direito pleiteado, motivos pelos quais pugnou pelo provimento do Apelo e pela
anulação da Sentença ou, subsidiariamente, pela sua reforma, para que o pedido seja
julgado  totalmente  improcedente,  entretanto,  caso  não seja  esse  o  entendimento,
requereu  o  arbitramento  dos  honorários  advocatícios  em  valor  nominal,  ao
argumento de que o valor da causa não reflete os custos de uma eventual reforma no
imóvel dos Apelados.

Contrarrazoando,  f.  351/356,  os  Apelados  alegaram  que  a  Sentença  foi
proferida com base na prova técnica constante dos autos, observando os critérios e
conclusões  exaradas  pelo  Expert,  que,  em  seus  dizeres,  concluiu,  de  maneira
categórica e induvidosa, que a construção realizada pela Apelante está em situação
irregular e foi o fator responsável para a ocorrência dos danos ocasionados a seu
imóvel, requerendo, ao final, o desprovimento do Recurso.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito, por não restarem
configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, I a III, do Código de
Processo Civil.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e o preparo recursal foi recolhido, f. 346, pelo que,
presentes os requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Na Sessão Ordinária realizada no dia 16 de fevereiro de 2016, esta Quarta
Câmara  Cível  declarou,  de  ofício,  a  nulidade  da  Sentença  de  f.  267/275,
reconhecendo cerceamento de defesa,  por haver o Juízo julgado improcedente o
pedido  por  ausência  de  provas  sem  se  manifestar  acerca  do  requerimento  de
prosseguimento da instrução processual formulado pelas Partes.

O  vício  declarado,  portanto,  decorreu  das  razões  de  decidir  que  foram
adotadas para fundamentar a Decisão anulada, porquanto, ao manter-se inerte diante
do  requerimento  de  produção  probatória  formulado  pelas  partes,  o  Juízo  não
deveria, por ser um comportamento indubitavelmente contraditório – e, por isso,
vedado  –  proferir  um  provimento  jurisdicional  arrazoado  com  fundamento  na
insuficiência probatória.



A ordem exarada no Acórdão de f. 309/310 não foi decorrente da dedução de
qualquer juízo acerca da suficiência ou não do conteúdo da prova pericial para o
acolhimento  ou  rejeição  da  pretensão  deduzida  na  Petição  Inicial,  e  sim  da
incongruência dos atos processuais praticados pelo Juízo, razão pela qual a validade
do  novo  pronunciamento  jurisdicional  não  foi  condicionada  ao  refazimento  da
perícia  ou  de  qualquer  outro  meio  probatório,  em  nada  alterando,  portanto,  a
prerrogativa  conferida  legalmente  ao  Magistrado  de  determinar  a  produção  das
provas que reputar necessárias ao julgamento do mérito e de indeferir, desde que
fundamentadamente, aquelas que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do
art. 370, do Código de Processo Civil.

Conquanto  não  haja  ocorrido  a  reinstauração  da  instrução  processual  ou
refazimento  da  perícia  anteriormente  produzida,  o  novo  julgamento  proferido,
independentemente  do  acolhimento  da  pretensão  do  Autor  ou  da  Ré,  não  se
fundamentou na insuficiência de provas, além de o Juiz de 1º. Grau haver exposto,
de  forma  minudente,  os  motivos  pelos  quais  deveria  haver  a  rejeição  dos
requerimentos probatórios formulados pelas Partes, f. 257/263, 264/266 e 317/321,
ante a suficiência do acervo já constante nos autos.

Desde que não pratique condutas  contraditórias,  cabe ao Juiz,  enquanto
destinatário  das  provas  produzidas,  sopesar  os  valores  probantes  de  tudo o  que
consta  nos  autos  para  a  formação  do  seu  convencimento,  sendo-lhe  facultado,
inclusive,  desconsiderar,  fundamentadamente,  aquilo  que  reputar  inócuo  ao
julgamento da lide, em atenção do princípio da persuasão racional, adotado pelo
Código de Processo Civil e aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça1, razão pela
qual rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Os Apelados propuseram a presente Ação de Nunciação de Obra Nova, f.
02/06,  alegando violação ao seu  direito  de vizinhança  decorrente  da  construção
realizada  no  imóvel  de  propriedade  da  Apelante,  descrito  na  f.  56,  pedindo  a
reparação civil pelos danos pretensamente suportados pelo bem que lhes pertence,
pretensão devidamente acolhida pelo Juízo de 1º. Grau na Sentença, ordenando que
houvesse  a  correção  das  avarias  na  estrutura  física  da  residência  confinante  à
edificação, nos exatos termos verificados pela Perícia de f. 191/206 e 251/253.

O direito de vizinhança, limitando o direito de construir previsto no art.
1.2992,  do  CC,  investe  o  proprietário  da  faculdade  de  promover  os  meios
necessários à interrupção das interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à

1 “A  jurisprudência  do  Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido  de  que  o  juiz  é  o
destinatário  da  prova  e  pode,  assim,  indeferir,  fundamentadamente,  aquelas  que  considerar
desnecessárias,  a  teor  do  princípio  do  livre  convencimento  motivado.”  (STJ,  AgInt  no  AREsp
472.767/RS,  Rel.  Ministro  Gurgel  De  Faria,  Primeira  Turma,  julgado  em  13/12/2016,  DJe
10/02/2017).

“(…) o  art.  130  do CPC consagra o princípio da persuasão racional,  habilitando o magistrado a
valer-se do seu convencimento, à  luz  das  provas  constantes dos autos que entender aplicáveis ao
caso   concreto.  (STJ,  AgInt  no  AREsp  880.908/SP,  Rel.  Ministro  Herman  Benjamin,  Segunda
Turma, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

2 CC, Art. 1.299. O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o
direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos. 



saúde  dos  que  habitam o  imóvel,  provocadas  pelo  uso  anormal  da  propriedade
vizinha,  conforme inteligência do art.  1.2773 do Código Civil  e  em atenção aos
princípios constitucionais da intimidade,  da inviolabilidade da vida privada e da
proteção do meio ambiente, nos termos do Enunciado nº. 3194 do CJF/STJ.

Apesar da alegação da Apelante de que não existiu qualquer evento danoso
justificasse a sua responsabilização por agravos de natureza material ou moral, as
fotos que instruíram a Petição Inicial, f. 23/25, e as que integram o Laudo Pericial, f.
192/194,  denotam que ela  exerceu  o  direito  de  construir  de  forma  abusiva,  em
desrespeito ao direito de vizinhança e impondo danos ao imóvel dos Apelados, fato
corroborado na instrução processual.

De  acordo  com  o  Perícia  produzida,  Laudo  Principal  de  f.  191/206  e
Complementar de f. 251/253, a construção do Condomínio Residencial Portal da
Serra no terreno de n. 1025, na Rua Noberto Leal, Alto Branco, no Município da
Campina Grande, ante a maciez do solo em que se deu as escavações necessárias à
edificação da torre residencial, acarretou vibrações que importaram no abatimento
de parte do piso da casa assentada no terreno contíguo, localizado na Rua Ordenez
Trovão de Melo,  n.  320,  além de haverem provocado inclinações  e  fissuras  em
outras de suas estruturas físicas, especificamente nas paredes da varanda, da sala e
em  um  dos  quartos  e  no  muro  de  contenção  da  residência,  razão  pela  qual,
incontroverso o malferimento, é devida a plena recomposição da integridade do bem
dos Apelados.

Da disposição prevista no art. 1.311,  caput  e parágrafo único, do Código
Civil5, deduze-se o princípio da reparação integral dos danos, por meio do qual é
imposta a obrigação de indenizar os prejuízos causados àquele que, no exercício do
seu  direito  de  construir,  viola  o  direito  de  vizinhança  e  de  propriedade  de  um
terceiro, ainda que adotadas obras acautelatórias na construção6.

3 CC,  Art.  1.277.  O  proprietário  ou  o  possuidor  de  um prédio  tem  o  direito  de  fazer  cessar  as
interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela
utilização de propriedade vizinha. 

4 Enunciado nº. 319, CJF/STJ: A condução e a solução das causas envolvendo conflitos de vizinhança
devem guardar estreita sintonia com os princípios constitucionais da intimidade, da inviolabilidade
da vida privada e da proteção ao meio ambiente. 

5 CC, Art. 1.311. Não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar
desmoronamento ou deslocação de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão
após haverem sido feitas as obras acautelatórias.
Parágrafo único. O proprietário do prédio vizinho tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que
sofrer, não obstante haverem sido realizadas as obras acautelatórias.

6 “Como outra novidade, o Código Civil de 2002 veda a realização de obras ou serviços suscetíveis de
provocar  desmoronamento  ou  deslocação  de  terra,  ou  que  comprometa  a  segurança  do  prédio
vizinho. Nos termos do art. 1.311, caput, tais obras somente são possíveis após haverem sido feitas
as obras acautelatórias. Realizada a obra em desrespeito ao que dispõe o dispositivo, serão cabíveis a
ação de nunciação de obra nova, de dano infecto ou mesmo a ação demolitória. Sem prejuízo disso, o
proprietário do prédio vizinho tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não obstante
haverem sido realizadas as obras acautelatórias (art. 1.311, parágrafo único, do CC).” (TARTUCE,
Flávio.  Direito civil, v. 4 :  Direito das Coisas.  9. ed. rev., atual. e ampl.. Rio de Janeiro: Forense,
2017. p. 173).



Ainda que, com o propósito de tremores e proteger os imóveis confinantes,
a Apelada haja erguido muros de contenção no subsolo, ladeando toda a edificação,
o que não foi ignorado na Perícia Judicial, f. 252, fato é que tal desiderato não foi
alcançado, não sendo suficiente para isentá-la de responsabilidade a mera intenção
de não causar danos, posto que a reparação objeto da pretensão deduzida na Petição
Inicial não pressupõe intenção danosa, nos termos do Enunciado n. 37, do Conselho
da Justiça Federal7.

Registre-se que a controvérsia a ser dirimida na presente demanda se cinge,
tão somente, se a Apelante, no exercício do seu direito de construir, violou o direito
de vizinhança titularizado pelos Apelados8,  não constituindo a presente demanda
instrumento hábil para julgar a correção com a qual foram proferidas as decisões
administrativas que subsidiaram os atos de autorização9, f. 56 e 58/60, notadamente
ante o fato de a obra atender às regras de natureza administrativa não a impedir de
malferir  bens  jurídicos  tutelados  pela  legislação civil,  de  caráter  eminentemente
privado10.

7 CJF, I Jornada de Direito Civil, Enunciado n. 37: A responsabilidade civil decorrente do abuso do
direito independe de culpa e fundamenta-se somente no critério objetivo-finalístico.

8 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CONSTRUÇÃO APROVADA
PELO MUNICÍPIO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZOS À
REQUERENTE  PELA  OBRA  REALIZADA  NO  IMÓVEL  LINDEIRO.  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA  MANTIDA  POR  SEUS  PRÓPRIOS  E  JURÍDICOS  FUNDAMENTOS.  O
êxito  na  ação  de  nunciação  de  obra  nova  está  vinculado  à  comprovação  da  existência  de
construção irregular no imóvel vizinho, que acarrete prejuízos ao nunciante . Na hipótese, em
que concedido o competente alvará municipal para construção realizada pelo réu, durante o trâmite
do processo e, ainda, indemonstrado o prejuízo na continuação da obra, impositiva a improcedência
da ação. Eventual discordância, atinente aos critérios utilizados pela administração para liberação da
licença, deve ser apurada em procedimento próprio e não nos estreitos limites da ação de nunciação
de obra nova. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº
70025133927,  Décima  Oitava  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Nelson  José
Gonzaga, Julgado em 28/04/2011).

9 APELAÇÕES CÍVEIS. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CONSTRUÇÃO APROVADA PELA
MUNICIPALIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DOS
NUNCIADOS  AO  PAGAMENTO  DE  INDENIZAÇÃO.  SENTENÇA  MANTIDA  POR  SEUS
PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.  I.  Eventual  discordância,  atinente  aos  critérios  utilizados  pela
administração para aprovação do projeto da obra do nunciado, deve ser apurada em procedimento
próprio e não nos estreitos limites da ação de nunciação de obra nova. [...]  À UNANIMIDADE,
NEGARAM  PROVIMENTO  AOS  APELOS  DO  AUTOR  E  DOS  RÉUS  LORI  PATIAS  E
SILVANA LÚCIA PATIAS E CONHEÇERAM PARCIALMENTE DO APELO DA RÉ JOVANI
AMARAL PLAIN & CIA LTDA, NEGANDO PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA. (TJRS,
Apelação Cível Nº 70052279288, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Liege Puricelli Pires, Julgado em 12/09/2013).

 
10 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADA COM PERDAS

E DANOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO REQUERIDO -
SUPOSTA  IRREGULARIDADE  DA  CONSTRUÇÃO  EXISTENTE  NO  IMÓVEL  DE
PROPRIEDADE DO APELADO PERANTE O MUNICÍPIO -  IRRELEVÂNCIA -  QUESTÃO
ADMINISTRATIVA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS
- EXECUÇÃO DE OBRA PELO APELANTE QUE OCASIONOU DANOS AO IMÓVEL DO
APELADO  -  PRODUÇÃO  DE  PROVA  PERICIAL  -  NEXO  DE  CAUSALIDADE
DEMONSTRADO  -  REDISTRIBUIÇÃO  DOS  ÔNUS  DE  SUCUMBÊNCIA  -
IMPOSSIBILIDADE -  SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO APELADO -  VERBA HONORÁRIA -
READEQUAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Uma vez que se debate nos
autos somente os possíveis danos causados às edificações existentes no imóvel do apelado em



Incontroversa  a  ocorrência  dos  danos  no  imóvel  de  propriedade  dos
Apelados, causados pela edificação promovida pela Apelante, restam preenchidos
os  requisitos  ensejadores  da  responsabilidade  civil,  razão  pela  qual  é  devida  a
reparação nos exatos termos ordenados na Sentença.

Quanto  ao  requerimento  de  modificação  da  forma  de  fixação  dos
honorários advocatícios de sucumbência, o Código de Processo Civil prevê, em seu
art. 85, §8º, a possibilidade de arbitramento nominal da verba honorária nas causas
em que, não havendo condenação pecuniária, for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na  lide  em  julgamento,  não  há  qualquer  proveito  econômico  a  ser
considerado, ainda que o custo das reformas a serem promovidas no imóvel dos
Apelados  já  houvesse  sido  quantificado,  posto  que  o  acolhimento  parcial  da
pretensão deduzida na Petição Inicial importou, tão somente, na ordem para que a
integridade do bem seja recomposta, e não em recebimento de prestação graciosa
passível de qualificação pecuniária.

A base de cálculo dos honorários advocatícios, portanto, deve corresponder
ao valor atribuído à causa, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), posto
que ele não é ínfimo e não foi objeto de impugnação pela Apelante, nos termos
exigidos pelo art. 261, do CPC/7311, vigente à data do oferecimento da Contestação,
f. 36.

Posto isso, conhecida a Apelação e rejeitada a preliminar de cerceamento de
defesa, nego-lhe  provimento,  majorando  o  percentual  dos  honorários
advocatícios imputados exclusivamente à Apelante, ante a sucumbência recursal,

decorrência da obra executada pelo apelante, eventual irregularidade administrativa (ausência
de alvará de construção) não guarda qualquer consonância com a controvérsia. 2. O Código
Civil pátrio, dentre os direitos de vizinhança, relaciona em seus arts. 1.299 e seguintes o direito de
construir,  bem  como  o  dever  de  reparar  eventuais  prejuízos  causados  pela  edificação  aos
proprietários do prédio vizinho. 3. O conjunto probatório demonstra o nexo de causalidade entre a
obra  do  requerido  e  os  defeitos  surgidos  na  residência  do  autor,  pelo  que  persiste  o  dever  de
indenizar. (Processo nº 1659981-4, 18ª Câmara Cível do TJPR, Rel. Denise Kruger Pereira. unânime,
DJ 30.08.2017). 

DIREITO DE VIZINHANÇA - NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. Edificação de prédio com dois
pavimentos pelo réu em imóvel contíguo - Levantamento de muro com mais de 6 metros na divisa -
Loteamento misto, residencial e comercial, embora a quadra em que situado o imóvel da autora seja
apenas residencial  -  Legislação Municipal  específica  que permitiu a expedição de alvará  de
licença da edificação - Irrelevância - Violação ao direito de moradia da autora  - Princípio da
dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, inciso III, da CF - Procedência mantida - Apelação
desprovida. (Apelação nº 9000004-94.2011.8.26.0648, 25ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel.
Cláudio Hamilton. j. 13.04.2016). 

11 CPC/73, Art. 261. O réu poderá impugnar, no prazo da contestação, o valor atribuído à causa pelo
autor. A impugnação será autuada em apenso, ouvindo-se o autor no prazo de 5 (cinco) dias. Em
seguida o juiz,  sem suspender o processo,  servindo-se,  quando necessário,  do auxílio  de perito,
determinará, no prazo de 10 (dez) dias, o valor da causa. Parágrafo único. Não havendo impugnação,
presume-se aceito o valor atribuído à causa na petição inicial.



para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, §11, do Código de Processo Civil12.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 27 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 a Exma.  Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

12 CPC,  Art.  85.  (…).  […]  §  11.  O  tribunal,  ao  julgar  recurso,  majorará  os  honorários  fixados
anteriormente  levando  em  conta  o  trabalho  adicional  realizado  em  grau  recursal,  observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação
de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. […].


