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Vistos etc. 

 

I – RELATÓRIO 

 

RIO NOVO INCORPORAÇÕES LTDA. ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA em face de 

PAULO ANTÔNIO DIAS FAGAN e JACIARA LAUFFER, todos qualificados. O Autor referiu que o primeiro 

requerente, na compra do imóvel, exigiu um desconto no valor de R$ 10.000,00 além de precisão absoluta em 

níveis de piso, nível de reboco das paredes, medida de área e revisão da rede elétrica. Referiu que os Réus , 

no dia 18.02.2010, fixaram na janela do apartamento, com vista para a área externa, um cartaz com os 

seguintes dizeres: “CONSTRUTORA RIO NOVO = INCOMODAÇÕES, INFILTRAÇÕES, DESNÍVEIS E 

INSATISFAÇÃO”. Aduziram que a atitude dos Réus ofendem a imagem e o prestígio da empresa perante 

clientes, fornecedores e a sociedade em geral. Requereu a antecipação de tutela determinando que qualquer 

dos Réus seja citado para, no prazo de 60 minutos, retirar a placa sob pena de multa de R$ 10.000,00 sem 

prejuízo, após tal prazo, da efetivação da medida de remoção da placa pelo oficial de justiça. Postulou pela 

procedência da ação, tornando definitiva a tutela concedida liminarmente e juntou documentos (fls. 11/32). 

 

Deferida a tutela antecipada (fl.33). 

 

Citados (fls. 36/37), os Réus contestaram (fls. 38/81).  

Juntaram documentos (fls. 82/223). 

 

Os Réus interpuseram Agravo de Instrumento (fls. 227/265), o qual foi convertido em 

agravo retido (fls. 272/275). 



 

Adveio réplica (fls. 266/269). 

 

Intimadas as partes acerca do interesse na produção de outras provas (fl. 277). O 

Autor requereu o prosseguimento do feito (fls.278/279) e os Réus acostaram documentos e requereram prazo 

de 15 dias para juntar ata da reunião (fls. 280/287). 

 

Intimado  (fl. 289), o Autor requereu a desconsideração dos documentos acostados 

pelos Réus e a procedência da ação (fls. 290/291). 

 

Vieram os autos conclusos para sentença. 

 

É o relatório, passo a fundamentar e a decidir. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

I) Das questões do processo 

 

A questão de mérito é de fato e de direito, mas não há necessidade de se produzir 

provas em audiência, razão por que julgo antecipadamente a lide, com amparo no art. 330, I, do CPC. 

 

II) Do mérito 

 

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Rio Novo Incorporações Ltda. a fim de 

compelir os Réus a retirarem da janela do seu apartamento placa ofensiva à imagem a ao prestígio da 

empresa. 

 

Em contestação, os Réus se limitaram a apresentar justificativas à colocação da placa 

referindo pormenorizadamente os problemas enfrentados desde a aquisição do imóvel e requerendo, além de 

autorização para recolocação do cartaz na janela, a condenação da Autora a consertar o que está errado no 

imóvel. Entretanto, as pretensões dos Réus não cabem sem sede de contestação, para tanto deveriam ter se 

valido de instrumento processual adequado. 

 



Ademais, a atuação dos Réus em colocar na janela do apartamento uma placa com 

dizeres ofensivos à Autora (fls. 11/13), configuram a efetiva prática do ato ilícito nos termos do artigo 186 do 

Código Civil, pois violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

 

Em antecipação de tutela, verificada a presença  da verossimilhança das alegações e 

do perigo na demora, foi determinada a retirada da placa afixada na janela, medida que por si só atendeu a 

pretensão principal do Autor. 

 

III – DECISÃO 

 

Em face ao exposto, torno definitiva a liminar deferida à fl. 33 e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por RIO NOVO INCORPORAÇÕES LTDA. em face de PAULO 

ANTÔNIO DIAS FAGAN e JACIARA LAUFFER para CONDENAR os Réus se absterem de afixar a placa na 

sua janela. 

 

Pela sucumbência, condeno os Réus ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios à parte adversa, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reas) face a complexidade e a 

natureza da demanda, nos termos do art. 20, §4º, CPC. 

 

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se. 

 

Porto Alegre, 20 de dezembro de 2010. 

 

 

Hilbert Maximiliano Akihito Obara 

       Juiz de Direito 

 

 


