
INDENIZAÇÃO. EDIFÍCIO DE APARTAMENTOS. CONSTRUÇÃO EM ÁREA COMUM. AÇÃO  
DEMOLITÓRIA. CONVERSÃO. RESSARCIMENTO DOS DANOS. 
         Pretensão demolitória. Ação em que se postula tutela específica consistente na 
demolição de um andar em edifício de apartamento, erigido em parte comum. Teoria do 
fato consumado. Solução intermediária de conversão da tutela específica em perdas e 
danos, mediante o pagamento de indenização pelo uso daquela área, embora não pedido 
pelo autor, mas autorizada pelo art. 461, par. 1º, do Código de Processo Civil. A adequada 
exegese do vocábulo, impossível, constante da disposição, permite entender-se aquele, 
também, como altamente inconveniente. Recurso provido. 
         Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 23571/02 em que é 
Apelante Jorge Antonio Lepretier Duarte e Apelado Benedito Paulo da Luz. 
         Acordam os Desembargadores que compõem a Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de 
tempestividade e dar provimento ao recurso, para julgar procedente o pedido do autor, 
convertendo-se à tutela específica em perdas e danos, correspondentes ao pagamento de um 
aluguel mensal, a ser apurado em liquidação por arbitramento, da área referente ao quarto 
andar do prédio, pagando-se ao apelante 1/3 deste valor desde a data do laudo, de forma 
corrigida, a partir do momento em que for encontrado o respectivo valor e acrescido de juros 
a partir da citação, condenado o apelado em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre 
o valor da condenação, revertidos em favor do Centro de Estudos da Defensoria Pública. 
         Trata-se de ação de rito ordinário movida por Jorge Antônio Lepretier Duarte em face de 
Benedito Paulo da Luz. Alega que as partes são condôminos de imóvel de 3 andares, situado na 
Urca, sendo o autor proprietário do apartamento 201 e o réu do apartamento 301; que o réu 
realizou obras no telhado de seu apartamento, criando outro pavimento no terraço acima do 
prédio onde residem, as quais causaram infiltrações e vazamentos no apartamento do autor, 
obrigando-o a mudar-se, por falta de condições de habitabilidade. Pede a condenação do réu 
ao desfazimento da obra, retornando-se ao statu quo ante, sob pena de multa. 
         Contestação do réu a f. 54/60, impugnando a gratuidade, já que o autor possui bens; que 
as obras não são irregulares e não afetam a estrutura do prédio, ou área comum do 
condomínio; que os danos do autor foram reparados pelo réu; que a obra foi autorizada por 
condôminos anteriores. 
         Foi produzida prova pericial. Sentença rejeitando a pretensão, já que, segundo o decisum, 
o laudo pericial garante não haver riscos à estrutura do prédio, além de inexistirem danos no 
apartamento do autor. 
         O autor impugnou a sentença, sustentando a ilegalidade da obra, pois efetivada em área 
comum, em afronta ao disposto no art. 3º da Lei nº 4591/64. 
         Contra-razões a f. 345. Aduziu o recorrido a intempestividade do recurso, já que 
interposto após mais de 30 dias da data da publicação da sentença. Quanto ao mérito recursal, 
sustentou que as obras não causaram prejuízos e não houve apossamento do terraço, já que 
os condôminos nunca tiveram acesso a ele. 
         Inicialmente, deve ser apreciada a admissibilidade do recurso. 
         Além de dispor de prazo em dobro para recorrer, a lei confere à Defensoria Pública a 
prerrogativa da intimação pessoal (art. 5º, § 5º da Lei nº 1060/50). 
         Isto quer dizer que o prazo recursal para o Defensor Público tem, sempre, como termo 
inicial, a sua intimação pessoal. Já que esta ocorreu em 5/6/02, data em que recebeu os autos 
(vide f. 334 v.) e o recurso foi interposto em 4/7/02 (vide f. 336), é ele tempestivo, repelindo-
se a preliminar de intempestividade. 
         Quanto ao mérito, o recurso é provido para converter a tutela específica em perdas e 
danos. 
         Assevera o perito, no laudo pericial, que a construção, do seu início até a data da perícia, 
não causou colapso ou fadiga à estrutura do prédio, como também, se danos existiram no 
apartamento do autor, estes não foram demonstrados da realização da prova técnica. 



         Acrescenta nos esclarecimentos ao laudo, a f. 201, que “quando há colapso de uma 
estrutura esta cai e isto eu pude verificar com meus próprios olhos que não aconteceu. Já a 
fadiga, certamente, não acontecerá, pois as obras realizadas pelo réu incluem apenas o 
aumento de paredão, colocação de piso de revestimento em laje já existente e colocação de 
uma pequena churrasqueira, ou seja, um aumento de carga mínimo”, não considerando o 
expert, por tal razão, necessário realizar cálculo de carga. 
         Atesta, todavia, a peça pericial que, a despeito de existir telhado, o réu está ocupando 
área comum, pois foi erigida construção correspondente a um novo pavimento com área e sala 
de estar em partes comuns, visto que no Registro Geral de Imóveis não consta que área acima 
do referido apartamento lhe pertença. 
         De acordo com o art. 3º da Lei nº  4591/64, as partes comuns são insuscetíveis de 
utilização exclusiva por qualquer condômino. 
         Aduz o apelado que o diploma antes referido não se aplica à hipótese, uma vez que 
posterior à edificação. 
         Ora, como é cediço, sendo a relação jurídica continuativa e de tempo indeterminado, a lei 
nova passa a reger os fatos futuros, a partir de sua vigência, já que não se atinge o ato jurídico, 
mas seus efeitos. 
         Outrossim, ainda que procedente a tese do apelado, o condomínio estaria regido pelo 
Código Civil, cujo art. 628 proíbe a alteração da coisa comum, sem o consenso dos outros. 
         A autorização dada por proprietários anteriores não vincula o autor, face à falta de 
publicidade. 
         Por um ou outro fundamento, a obra é irregular. 
         Assim, a princípio deveria ela ser desfeita. 
         Todavia, a composição no conflito decorrente do direito de vizinhança deve observar a 
teoria do fato consumado e o interesse público. 
         Segundo SAN TIAGO DANTAS, “verificando que os incômodos são excessivos, por ser 
anormal o uso da propriedade que lhe dá origem, o juiz indagará se a supremacia do interesse 
público legitima este uso excepcional; se legítima, e se a ofensa à saúde, segurança ou sossego 
não é de molde a inutilizar o imóvel prejudicado, o juiz manterá os incômodos inevitáveis, e 
pela expropriação que assim inflige ao proprietário incomodado, ordenará que lhe faça cabal 
indenização” (O Conflito de Vizinhança e sua composição, 1939, nº 137). 
         O Professor SILVIO RODRIGUES ensina que, nesta área, a discrição do juiz é expressiva, e a 
ele “cumpre ter em vista um homem normal, sem a dureza de um pugilista, nem a 
hipersensibilidade de um MARCEL PROUST” (Direito Civil, Direito das Coisas, vol. 5, 16ª ed., 
Saraiva, p. 123). 
         Pois bem, a obra, de acordo com o perito, não causa perigo à solidez do prédio. 
         Todavia, passou o apelado a dispor, de forma exclusiva, de área comum do prédio, 
devendo, assim, ressarcir os condôminos por essa utilização. 
         Embora a pretensão seja de demolição, é de se reconhecer o fato consumado. O 
desfazimento da obra, ao invés de ser uma solução, causaria novos transtornos. 
         A solução intermediária é a indenizatória. 
         Atentando para o princípio da correlação entre a sentença e o pedido (art. 460, do Cód. 
de Proc. Civil), destaque-se o disposto no art. 461, § 1º, do mesmo diploma, que permite ao 
juiz, de ofício, convertê-la em perdas e danos, se impossível a tutela específica. 
         O autor, ora apelante, limitou-se a deduzir o pedido de demolição, não abrindo a 
perspectiva para as perdas e danos. 
         A tendência doutrinária é prestigiar a tutela específica. CÂNDIDO DINAMARCO, v.g., 
afirma que “nesse quadro, é natural que a conversão em perdas e danos ocupe o último lugar 
na preferência do legislador” (A Reforma do Código de Processo Civil,  ed., Malheiros Editores, 
p. 154). 
         Trata-se de uma reação contra a tutela condenatória, considerada pela doutrina, como a 
pior de todas, pois tal sentença não passa de uma exortação.  



         ARRUDA ALVIM afirma que “fala-se, não só nos dias de hoje, mas já no limiar do século 
aludia-se, muito menos intensamente, é verdade, da insuficiência do processo” (O.R.P., vol. 99, 
p. 270). 
         Mas a tutela específica não é panacéia, pois nem sempre é melhor remédio. 
         In casu, a melhor solução é a imposição de perdas e danos. Realmente, a demolição iria 
causar grandes transtornos e inconvenientes, já que um andar de uma construção antiga seria 
derrubada, ao passo que, como está, segundo esclarece o perito, não há risco de segurança 
quanto à solidez do prédio. 
         Por isso, o entendimento do vocábulo impossível, no texto, deve ser temperado, 
permitindo-se que não só diante da impossibilidade, opere-se a fungibilidade, convertendo-se 
em perdas e danos, senão também se a manutenção da tutela específica causar graves 
inconvenientes de ordem prática. 
         A jurisprudência tem admitido esta forma de conversão. Já se decidiu que “se o réu agiu 
de boa fé e se a demolição de obra construída irregularmente lhe acarretaria vultoso prejuízo, 
sem razoável vantagens para o autor, pode a pretensão demolitória ser convertida em perdas 
e danos”(RJTJESP 96/192). 
         Parece mesmo ser a solução mais adequada, uma vez que o apelante será indenizado, por 
ter sofrido limite no acesso à parte comum do prédio, cuja utilização passou a ser exclusiva do 
apelado. 
         Por outro lado, a violação às normas edilícias não é objeto da lide e poderá ser composta 
através da mais valia, se o interesse da Administração não for outro,  informando, ainda, o 
apelado que paga IPTU incidente sobre a área impugnada. 
         A indenização consistirá no pagamento de um aluguel de mercado aos outros dois 
condôminos, que não utilizam tal parte comum, a ser apurado em liquidação por 
arbitramento, limitada a indenização, obviamente, só a quem foi parte. 
         Estabelecido o aluguel, que deverá corresponder, apenas, à área do quarto andar do 
prédio, o apelante receberá 1/3 do respectivo valor, já que três são os condôminos e o 
apelado, também, é proprietário. 
         Ante o exposto, rejeita-se a preliminar de tempestividade e dá-se provimento ao recurso, 
para julgar procedente o pedido do autor, convertendo-se a tutela específica em perdas e 
danos, correspondentes ao pagamento de um aluguel mensal, a ser apurado em liquidação por 
arbitramento, da área referente ao quarto andar do prédio, pagando-se ao autor 1/3 deste 
valor desde a data do laudo, de forma corrigida, a partir do momento em que for encontrado o 
respectivo valor e acrescido de juros a partir da citação, condenado o apelado em custas e 
honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, revertidos em favor do Centro 
de Estudos da Defensoria Pública. 
         Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2002. 
         Des. NASCIMENTO PÓVOAS VAZ - Presidente e Revisor 
         Des. CARLOS EDUARDO DA FONSECA PASSOS - Relator 
 


