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AULA 07
CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES - COE
Lei nº 11.228, de 25 de junho de 1992
5- PREPARAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS
A execução de obras, incluindo os serviços preparatórios e complementares, suas
instalações e equipamentos, será procedida de forma a obedecer ao projeto aprovado, à
boa técnica, às N.T.O. e ao direito de vizinhança, a fim de garantir a segurança dos
trabalhadores, da comunidade, das propriedades e dos logradouros públicos, observada em
especial a legislação trabalhista pertinente.
5.1-CANTEIRO DE OBRAS
O canteiro de obras compreenderá a área destinada à execução e desenvolvimento das
obras, serviços complementares, implantação de instalações temporárias necessárias à sua
execução, tais como alojamento, escritório de campo, depósitos, estande de vendas e
outros.
5.1.1-Durante a execução das obras será obrigatória a manutenção do passeio
desobstruído e em perfeitas condições, conforme legislação municipal vigente, sendo
vedada sua utilização, ainda que temporária, como canteiro de obras ou para carga e
descarga de materiais de construção, salvo no lado interior dos tapumes que
avançarem sobre o logradouro.
5.1.2-Nenhum elemento do canteiro de obras poderá prejudicar a arborização da rua,
a iluminação pública, a visibilidade de placas, avisos ou sinais de trânsito, e outras
instalações de interesse público.
5.2-FECHAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS
Para todas as construções, excetuadas as residências unifamiliares, será obrigatório o
fechamento no alinhamento, do canteiro de obras, por alvenaria ou tapume com altura
mínima de 2,20m (dois metros e vinte centímetros).
5.2.1-Durante o desenvolvimento de serviços de fachada nas obras situadas no
alinhamento ou dele afastadas até l,20m (um metro e vinte centímetros) será
obrigatório, mediante emissão de Alvará de Autorização, o avanço do tapume sobre
o passeio até, no máximo, metade de sua largura, de forma a proteger o pedestre.
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5.2.1.1-Quando a largura livre do passeio resultar inferior a 0,90m (noventa
centímetros) e se tratar de obra em logradouro sujeito a intenso tráfego de
veículos, deverá ser solicitada autorização para, em caráter excepcional, e a
critério da PMSP, desviar-se o trânsito de pedestres para parte protegida do
leito carroçável.
5.2.1.2-Enquanto os serviços da obra se desenvolverem a altura superior a
4,00m (quatro metros) do passeio, o tapume será obrigatoriamente mantido
no alinhamento, permitida a ocupação do passeio apenas para apoio de
cobertura para proteção de pedestres, com pé direito mínimo de 2,50m (dois
metros e cinqüenta centímetros).
5.2.2.2-Concluídos os serviços de fachada, ou paralisada a obra por período
superior a 30 (trinta) dias, o tapume será obrigatoriamente recuado para o
alinhamento.
5.3-PLATAFORMAS DE SEGURANÇA E VEDAÇÃO EXTERNA DAS OBRAS
Nas obras ou serviços que se desenvolverem a mais de 9,00m (nove metros) de altura, será
obrigatória a execução de:
a) plataformas de segurança a cada 8,00m (oito metros) ou 3 (três) pavimentos;
b) vedação externa que a envolva totalmente.

DECRETO Nº 32.329, de 23 de setembro de 1992
Regulamenta a Lei nº 11.228, de 25 de junho de 1992 –
Código de Obras e Edificações, e dá outras providências.

ANEXO 5
PREPARAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS
A execução de obras, incluindo os serviços preparatórios e complementares, suas
instalações e equipamentos, será procedida de forma a obedecer ao projeto aprovado, à
boa técnica, ao COE, a este Decreto e ao direito de vizinhança, a fim de garantir a
segurança dos trabalhadores, da comunidade, das propriedades e dos logradouros públicos
observada, em especial, a legislação trabalhista pertinente.
SEÇÃO 5.A - CANTEIRO DE OBRAS
5.A.1-A implantação do canteiro de obras deverá atender à Norma Regulamentadora 18 da
Consolidação das Leis do Trabalho relativa à Segurança e Medicina do Trabalho (NR) no
que for pertinente, e às seções 5.1 e 5.2. do COE, inclusive quando se instalar em local
diverso ao da obra.
5.A.2-A implantação de canteiro de obras em local diverso ao da obra, ou de estande de
vendas de unidades autônomas de condomínio a ser erigido no próprio imóvel, dependerão
de solicitação de Alvará de Autorização, nos termos da seção 3.5. do COE e do Anexo 3
deste Decreto.
5.A.3-Será permitida a implantação, em balanço, de alojamentos e escritório do canteiro de
obras, desde que:
• a projeção avance, no máximo, até metade do passeio;
• seja mantido pé-direito mínimo igual a 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros)
sob a projeção;
• seja solicitado Alvará de Autorização para avanço de tapume, nos termos do item
3.F.1 "V" deste Decreto.
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SEÇÃO 5.B - FECHAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS
5.B.1-Quando houver necessidade de avanço de tapume sobre o passeio, como dispõem os
itens 5.2.1 do COE e 5.A.3.c deste Decreto, deverá ser solicitado Alvará de Autorização, de
acordo com a Seção 3 do COE e itens 3.F.1.IV ou 3.F.1.V deste Decreto.
5.B.1.1-O avanço de tapume, que implicar em desvio de trânsito de pedestres para o leito
carroçável, como dispõe o item 5.2.1.1. do COE, só será autorizado após manifestação da
SMT.
SEÇÃO 5.C - PLATAFORMA DE SEGURANÇA E VEDAÇÃO EXTERNA DAS OBRAS
5.C.1-As plataformas de segurança e vedação externas deverão atender à Seção 5.3. do
COE e à NR, no que não contrariar o COE.
5.C.2-As plataformas de segurança poderão ser substituídas por vedação fixa externa, em
toda a altura da construção (andaimes fachadeiros).

Foto 01: Plataformas de segurança
Fonte: FA Equipamentos (2010)
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Foto 02: Andaime fachadeiro
Fonte: Estal (2010)

Foto 03: Andaime fachadeiro
Fonte: Estal (2010)
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AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA
Resumo dos textos de Carvalho Junior (2010) e JurisWay (2010)

A ação de Nunciação de Obra Nova é prevista no art. 934 do CPC (Código de
Processo Civil) e tem por objetivo proteger a propriedade. O fundamento da Ação de
Nunciação de Obra Nova é a propriedade.
A idéia é colocar barreiras com o escopo de conter os abusos no direito de construir
(inerente ao direito de propriedade).
Se de alguma forma, a obra em prédio vizinho, vier a interferir no uso normal da
propriedade, terá o proprietário do imóvel prejudicado o direito de embargar a construção de
prédio vizinho. A pessoa que está sendo prejudicada tem a pretensão de impedir que o
prédio de sua propriedade ou posse seja prejudicado por obra nova não concluída em
prédio vizinho.
Entende–se por "obra" toda alteração que seja realizada em imóvel, podendo ser,
para tanto, construção, reforma, demolição, escavação, terraplanagem, etc. Todavia para
que tenha cabimento a ação de que se trata, é necessário que seja uma obra "nova", ou
seja, que já tenha se iniciado e que ainda não esteja concluída.
Assim, a Ação de Nunciação de Obra Nova é uma ação judicial que irá repercutir no
exercício da posse. Será cabível em três oportunidades:
•

Pelo proprietário ou possuidor para impedir edificações em imóvel vizinho que cause
prejuízo ao seu direito;

•

Pelo condômino para evitar obras que prejudiquem a coisa alheia;

•

Pelo município para evitar obras contra as determinações legais;

A nova obra, pela maneira que será feita, infringe leis ou convenções, tais como
regras de vizinhança, e por isso deve ser combatida.
Essa ação tem o objetivo de impedir a continuidade da obra, paralisando seu
prosseguimento.
Caso a obra já tenha sido concluída essa ação não será cabível, sendo necessário,
nesse caso, ajuizar uma outra ação para que a coisa seja desfeita.
A lei autoriza o interessado, caso seja muito urgente, a tomar outra medida, chamada
embargo extrajudicial.
Essa medida, pela urgência do caso, se dará de forma extrajudicial. Será feita uma
notificação ao proprietário ou construtor da obra a suspender a obra, diante da presença de
duas testemunhas,
Depois dessa medida é necessário que o ato passe pela verificação do juiz, no prazo
de 3 (três) dias, conforme anuncia o art. 935 do CPC:
Art. 935. Ao prejudicado também é lícito, se o caso for urgente, fazer o
embargo extrajudicial, notificando verbalmente, perante duas testemunhas,
o proprietário ou, em sua falta, o construtor, para não continuar a obra.
Parágrafo único. Dentro de 3 (três) dias requererá o nunciante a ratificação
em juízo, sob pena de cessar o efeito do embargo.
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DIREITO DE VIZINHANÇA
Texto do advogado Antônio Sebastião Poloni (POLONI, 2010)

O direito de propriedade sofre inúmeras restrições, entre as quais as relações de
vizinhança, que acabam impondo limitações ao uso e utilidade. Os direitos de vizinhança
constituem limitações impostas pela boa convivência social, que deve se inspirar na boa-fé e
lealdade entre os proprietários dos prédios confinantes. A propriedade deve ser utilizada de
maneira que torne possível a coexistência social pacífica entre os vizinhos.
O Código Civil Brasileiro, disciplinando a matéria, cuida do uso nocivo da
propriedade, das árvores limítrofes, do escoamento das águas, dos limites entre prédios e
do direito de construir.
O proprietário ou o inquilino de um prédio tem o direito de impedir o mau uso da
propriedade vizinha que possa prejudicar a segurança, o sossego e a saúde dos que o
habitam.
OFENSAS À SEGURANÇA PESSOAL: são ofensas à segurança pessoal, ou dos bens,
todos os atos que possam comprometer a estabilidade e a solidez do prédio, bem como de
seus habitantes. São exemplos a exploração de indústrias perigosas, como explosivos e
inflamáveis, o funcionamento de indústrias que provoquem trepidações excessivas e
armazenamento de mercadorias pesadas que possam causar o recalque do terreno.
Enquadram-se também, as escavações profundas, a existência de árvores de grande porte,
que possam ameaçar a propriedade vizinha.
OFENSAS AO SOSSEGO: são ofensas ao sossego os ruídos exagerados que perturbam
ou molestam a tranqüilidade dos moradores, como gritarias e desordens, artes rumorosas,
bailes perturbadores e emprego de alto falantes de grande potência nas proximidades de
casas residenciais.
OFENSAS À SAÚDE: constituem ofensas à saúde os gases tóxicos, as exalações fétidas, a
poluição das águas pelo lançamento de resíduos, a presença de substâncias putrescíveis ou
água estagnadas e o funcionamento de estábulos ou de matadouros.
Em suma, tudo que possa afetar a segurança, o sossego e a saúde dos vizinhos
representa uso nocivo da propriedade. A lei brasileira pune, não só o uso nocivo, mas o
também o uso anormal, o uso irregular da propriedade. O próprio uso normal, mas que
cause malefícios, implica em descumprimento da lei. O que não excede os limites da
anormalidade são considerados como encargos necessários de vizinhança, não estando
sujeito a penalidades. É o caso das bombas de gasolina dos postos durante a noite, ainda
que produza ruído com o abastecimento. O próprio bimbalhar dos sinos de uma igreja,
quando exorbitante, pode configurar o mau uso da propriedade.
IMÓVEIS EM RUÍNAS: o proprietário tem o direito de exigir do dono do prédio vizinho a
demolição ou a reparação necessária, quando este ameace ruína. O mesmo direito assiste
à Municipalidade.
ÁRVORES: a árvore cujo tronco estiver na linha divisória, presume-se pertencer em comum
aos donos dos prédios confinantes. Em conseqüência, se cortadas ou arrancadas, devem
ser elas repartidas entre os proprietários confinantes. Igualmente se partilham os frutos e os
gastos com o corte. Se a presença da árvore estiver causando prejuízo, poderá o
proprietário prejudicado reclamar o seu corte.
FRUTOS: os frutos caídos de árvore do terreno do vizinho pertencem ao solo onde caírem,
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se este for de propriedade particular. Agora, se eles tombarem em propriedade pública, o
proprietário da árvore conserva a propriedade dos frutos caídos.
CORTES DAS ÁRVORES: dispõe o Código Civil (artigo 558) que as raízes e ramos de
árvores que ultrapassem a divisa do prédio, poderão ser cortados até o plano vertical
divisório, pelo proprietário do terreno invadido.
Embora em muitos casos existam grandes dificuldades para o estabelecimento da linha
divisória entre uso regular e irregular do imóvel, o proprietário ou o inquilino que se sentir
prejudicado e não conseguir amigavelmente a solução, poderá intentar ação própria junto ao
Poder Judiciário para valer seu Direito de Vizinhança.
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