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Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da ____ Vara Cível de 
Londrina, PR. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fulano .... 

 
brasileiro, casado, técnico em laboratório, portador do CPF sob nº.589-00, 
endereço nesta cidade de Londrina, à Rua Iugoslávia nº  , CEP 86046-420, por 
seu advogado adiante assinado, procuração em anexo =DOC.01= profissional 
com escritório nesta cidade de Londrina, à Rua Benjamim Constante nº 1706, 
vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência a fim de promover 
apresente AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIA POR 
DANO INFECTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE 
TUTELA CAUTELAR cujo fundamento legal se baseia nas disposições dos 
Artigos 282 e seguintes do CPC e ainda Artigo 273, parágrafo 7º contra 
ANTÔNIO PEDRO..., brasileiro, casado, do comércio, portador do CPF sob 
nº.719-15, endereço nesta cidade de Londrina à Rua Marcílio Dias nº, ap. 502, 
CEP 86015-620, podendo ser encontrado à Avenida Duque de Caxias nº__, 
cujos fatos e fundamentos passa a seguir a explicitar: 
 

1: IDENTIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS: 

 1.1: 
 O Requerente é legítimo proprietário do imóvel 
situado nesta cidade de Londrina à Rua Chipre nº ___ conforme se comprova 
pelo documento em anexo. =DOC.02= 
 
 1:2: 
 Imediatamente aos fundos desta sua residência, 
fazendo frente com a Rua Iugoslávia, compreendendo o Lote nº 02, da Quadra 
05, localiza-se o imóvel de propriedade do Requerido, matriculado sob nº 
____.869 perante o Cartório de Registro de Imóveis do 1º CRI. 
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 Observa-se pela referido matrícula =DOC.03= que 
consta o imóvel como sendo sem benfeitorias; contudo, há edificação realizada, 
inclusive construção de muro de arrimo sem obediência as regras básicas que a 
engenharia recomenda, como se verá. 

2: O DANO INFECTO 

 2.1: 
 Por volta de abril de 2014 o Requerente percebeu por 
movimentos de pedreiros que o Requerido iniciava a construção de um muro de 
arrimo na divisa dos dois imóveis, cujo projeto albergava a construção de duas 
casas geminadas.  Importante registrar que há declive acentuado entre as 
propriedades, situando-se a do Requerente na parte inferior. Isso quer dizer que 
o arrimo teria a finalidade de corrigir a declividade do terreno já que este de 
propriedade do Requerido chegava mais ou menos dois metros de altura com 
relação à Rua Iugoslávia. 
 
 2.2: 
 De imediato constatou o Requerente a existência de 
irregularidades já que a construção deste muro de arrimo estava e foi construído 
encostado nos muros lindeiros, isto é, não respeitava o afastamento previsto no 
Código de Obras do Município – Lei 11381/2011 – 
(http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/leidetalhe.xhtml?leicodigo=LE1138120
11) nos artigos abaixo mencionado: 
 

Art. 1º. Fica instituído o Código de Obras do Município de Londrina, o qual estabelece normas 
para a elaboração de projetos e execução de obras e instalações, em seus aspectos técnicos, 
estruturais e funcionais. Parágrafo único. Todos os projetos de obras e instalações deverão estar 
de acordo com este Código, com a legislação vigente sobre Uso e Ocupação do Solo e sobre 
Parcelamento do Solo, bem como com os princípios previstos na Lei do Plano Diretor 
Participativo do Município da Londrina, em conformidade com o § 1º do art. 182 da 
Constituição Federal.  
 
Art. 2º. A obra de construção, reconstrução, ampliação, reforma, restauração, movimento de 
terra, como cortes, escavações e aterros, de iniciativa pública ou privada, somente poderão ser 
executadas após concessão da licença pelo órgão competente do Município. 
 
Art. 4º. As obras realizadas no Município de iniciativa pública ou privadas deverão estar de 
acordo com as exigências contidas neste Código e mediante a assunção de responsabilidade por 
profissional legalmente habilitado. 
 
Art. 7º. Para efeito do presente Código, são adotadas as definições abaixo:  
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I - afastamento: distância entre o limite externo da projeção horizontal da edificação, não 
considerada a projeção dos beirais e as divisas da data, podendo ser afastamento lateral ou de 
fundos;  
II - alinhamento: linha divisória legal entre a data e logradouro público; 
 
Art. 50. Nas escavações e aterros deverão ser adotadas medidas de segurança para evitar o 
deslocamento de terra nas divisas da data em construção ou eventuais danos às edificações 
vizinhas.  
Art. 51. No caso de escavações e aterros de caráter permanente, que modifiquem o perfil da 
data, o responsável legal é obrigado a proteger as edificações lindeiras e o logradouro público, 
com obras de proteção contra o deslocamento de terra. Parágrafo único. As alterações no perfil 
da data deverão constar no projeto arquitetônico, indicando as curvas de nível conforme planta 
de loteamento aprovado 

 
 2.3: 
 Constatou-se também que referido muro de arrimo 
estava cerca de 40 a 50 centímetros acima da base do muro divisório da 
propriedade do Requerente que na sua continuidade torna-se parede da casa, um 
sobrado geminado na Rua Chipre nº 45. Portanto passou a receber forte pressão 
causada pelo primeiro, principalmente nas partes inferiores assim como na 
parede do seu sobrado.  Na sequência, o primeiro baldrame e a primeira cinta 
foram construídos encostados no muro divisório e parede da casa do 
Requerente, passando assim a exercer mais pressão lateral e vertical, além ainda 
de invadir o seu terreno na medida em que a sua construção (muro divisório) foi 
construído obedecendo as definições de afastamento e alinhamento. 
 
 2.4: 
 Alertados, não só os empregados como também o 
Requerente, este não se dignou em resolver o problema, optando em prosseguir 
com a obra por sua conta e risco. 
 
 2.5: 
 Denúncias foram feitas junto ao Município de 
Londrina, mais de uma vez, conforme comprova-se pelos documentos em 
anexos,  =DOC.04= que acabou por constatar a inexistência de ALVARÁ e de 
projeto para a edificação do arrimo, embargando a obra  através da 
Notificação de nº 4531.  =DOC.04-A= Porém na sequência a mesma foi 
liberada sem que tivesse a municipalidade efetivado a fiscalização com relação 
a regularidade de cumprimento das normas, não só quanto ao recuo obrigatório, 
mas principalmente quanto aos danos que atingia o vizinho. A obra que iniciou 
sendo irregular, prosseguiu sendo totalmente irregular. 
 
 2.6: 
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 Na sequência da edificação do muro de arrimo, 
trincas, fissuras, infiltrações e deslocamentos vem atingindo a propriedade do 
Requerente, com aumento constantes e recorrentes, literalmente colocando em 
risco a solidez e segurança da casa já que a sua própria estrutura pode estar 
comprometida. 
 

3:A DEFESA CIVIL: 

  3.1: 
 Acionada a Defesa Civil para a inspeção no local, a 
mesma se fez presente no dia 29 de julho de 2014 e elaborou laudo constando o 
seguinte: =DOC.05= 
 

 
  
 Não descartou a referida entidade que o problema 
pudesse evoluir, o que de fato acabou por acontecer. Recomendou a assistência 
técnica de profissional da área a fim de monitorar o aparecimento de mais 
gravames, fato que por si só denota e confirma a gravidade da situação. 
Observou a Defesa Civil, pois: 
 
 

 
 
 E mais uma vez, na conclusão do laudo, menciona a 
preocupação com a evolução da patologia: 
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 3.2:  
 A situação se tornou tão insustentável diante dos 
prejuízos causados ao imóvel, não só do Requerente como também de outros 
confinantes também afetados pela obra irregular, que em 02 de julho de 2014 o 
Requerido autorizou seu filho, como responsável pela construção, de nome 
BRUNO ____ a enviar correspondência aos vizinhos, confessando a existência 
dos danos e da responsabilidade e convidando-os para uma reunião que ao final 
nada solucionou, ficando apenas na tentativa. 
 
 Nesta correspondência =DOC.06= o mesmo consigna: 
 

 
 
 3.3: 
 O posicionamento adotado pelo Requerido através de 
seu filho permite concluir de forma inquestionável que era de seu conhecimento 
as agruras sofridas pelos vizinhos, notadamente o Requerente, fato que veio a 
ser comprovado pela visita da defesa civil no local alguns dias depois. A 
despeito de todos esses obstáculos, passando pelo Embargo, constatação de 
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irregularidades, reclamações diretas, nenhuma solução definitiva ou pontual 
ocorreu; muito pelo contrário as fissuras têm aumentado, assim como os 
incômodos natural de quem ocupa o imóvel. 
 
 Neste caso em especial, o imóvel afetado de 
propriedade do Requerente encontra-se locado presentemente para Fabiano 
____ e sua esposa Patricia Elizabeth ____, na verdade desde 05/04/2014 com 
prazo a vencer em 04/10/2016. =DOC.07= E de parte deles grande tem sido a 
aflição com o aumento dessas patologias, obrigando-os a um monitorado 
diuturnamente a fim de detectar o seu agravamento e eventual necessidade de 
desocupação do imóvel. 
 

4: O LAUDO TÉCNICO: 

 4.1: 
 Embora de caráter unilateral, mas subsidiário ao 
próprio documento elaborado pela Defesa Civil, o Requerente contratou o 
Engenheiro Paulo Sergio Victor em 1º de Outubro de 2014 para analisar a 
obra, apresentar diagnóstico definitivo e orçar primariamente os valores 
necessários para recuperação dos danos.  O objetivo pois, conforme constou do 
referido documento =DOC.08= seria de “Examinar aspectos físicos do imóvel 

qualificado (do Requerente)... conceitos a apurar eventuais defeitos e falhas 

causadoras de perigo ou dano as pessoas e ao patrimônio que compromete a 

integridade física de seus usuários; é o caso de umidades, vazamentos, 

trincas, rachaduras, movimentações, etc.Com a correspondente apuração da 

origem, natureza dessas falhas e recomendações de soluções e procedimento 

destinados a sua eliminação. 

 

 O laudo obedeceu todas as Normas Brasileiras de nº 
5674 que trata da Manutenção de Edificações; 6118, que trata dos Projetos e 
Execução de Obras de Concreto Armado;  6120, que trata das  Cargas para 
o cálculo de Estruturas de Edificações e 6123 que trata das Forças devidas 
ao vento em edificações. 
 
 Numa parte deste laudo, o Sr. Engenheiro afirma a 
existência de falha de construção ao ponderar: 
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 4.1: 
 Afirma que a pressão negativa vem gerando esforços 
não previstos na fundação das casas vizinhas, especialmente do Requerente. 
Apresenta fotos, numeradas em seu laudo como III, IV, V, VI, VII e VIII, 
demonstrando a olho nu esses dano, como por exemplo: 
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 4.2: 
 Analisa a ação do dano a partir do muro de arrimo, 
com detalhes surpreendentes:  
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 4.3: 
 Merece ser destacado aqui que desde a elaboração do 
laudo pela Defesa Civil até este apresentado pelo Engenheiro, a situação se 
agravou, havendo deterioração importante a prejudicar a ocupação normal do 
imóvel. 
  
 Isso porque desde a edificação - da casa do Requerente 
ora afetada - sempre apresentou estabilidade estrutural durante todos esses anos. 
Além disso é um sobrado construído e composto de dois compartimentos, isto é, 
apresenta cargas reduzidas e uniformemente distribuídas.  As suspeitas mais 
prováveis, formadas a partir das características dos danos observados in loco 
pelo perito, são a de que, primeiramente possam as fundações da edificação do 
Reclamado estar exercendo carga sobre as fundações da edificação do 
Requerente, de forma total ou parcial. 
 
 Uma outra hipótese, ainda conforme o laudo elaborado 
é a de que parte do carregamento da edificação do Requerido esteja sendo 
transmitida pela ação do atrito entre as paredes das duas edificações. Nenhuma 
dúvida, pois, entre uma ou outra hipótese de que o vizinho está ocasionando os 
danos. 
 
 A conclusão é, pois, de que o imóvel do Requerente 
mostra exemplo de patologias adquiridas, ou seja, falha na execução da 
impermeabilização e sistema de drenagem no caso especifico inexistente, além 
dos demais fatos relatados.  Conclui o perito que, “Caso não seja resolvido a 

infiltração excessiva e constante ao longo do tempo poderá diminuir 

significativamente a aderência dos revestimentos, gerando patologias no 

sistema estrutural. Por fim, para garantir a integridade física e a segurança, 

é necessário solucionar todas essas patologias o mais rápido possível. ”  

=DOC.08, item 7=  
 
 E finaliza apontando com segurança a necessidade de 
intervenção imediata para solucionar o problema. Diz ele que diante das não 
conformidades técnicas construtivas e da falta de desempenho dos sistemas 
vistoriados, agregada as trincas, rachaduras provocadas pela fragilidade 
ocasionada pelo sistema estrutural, “classificamos o muro de arrimo como de 

GRAU DE RISCO CRITICO, tendo em vista o impacto de desempenho 
tecnicamente irrecuperável para a finalidade de utilização a que se destina, 
“sendo necessário a intervenção imediata para sanar as irregularidades 

apontadas no laudo de inspeção. 
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5: ORÇAMENTOS PRIMÁRIOS: 

 5.1: 
 Em princípio não se detecta outra alternativa técnica, 
senão a demolição do muro de arrimo a fim de que a causa seja interrompida, 
aplicando-se em seguida a correção dos danos ao imóvel, empregando-se o 
orçamento abaixo, elaborado que foi pelo profissional mencionado, conforme 
=DOC.09= como valores mínimos: 
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6 : REPARAÇÃO INTEGRAL CONDENAÇÃO AOS 
HONORÁRIOS CONTRATUAIS 

 6.1 
 O Requerente contratou seu advogado conforme 
instrumento em anexo, no percentual de 20% sobre o conteúdo econômico do 
pedido =DOC.11= ou seja, sobre a indenização. Referido valor deve integrar o 
ressarcimento conforme entendimento pacífico já consolidado pelo S.T.J. 
 
 6.2: 
 Ao analisarem um processo que discutia se honorários 
advocatícios devem entrar na condenação por perdas e danos, a Terceira Turma 
daquela Corte concluiu que a parte que deu causa ao processo deve suportar as 
despesas tidas pela parte contrária com advogados. Para os ministros, os 
honorários advocatícios contratuais integram os valores devidos como 
reparação por perdas e danos. 
 
 No caso que deu origem a este entendimento a 
Companhia de Seguros Minas Brasil recorreu contra decisão do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais (TJMG) que a condenou a restituir os honorários de 
advogado que haviam sido pagos pela transportadora Transdelta em uma ação 
de cobrança. A transportadora ingressou em juízo alegando que a seguradora se 
negava a pagar os prejuízos sofridos em razão de acidente com um veículo 
segurado. 
 
 Além da cobertura do acidente, a transportadora exigiu 
reparação pelos danos materiais e morais que diz terem sido causados pela 
recusa da seguradora, inclusive as despesas com a contratação de advogados 
para realizar a cobrança judicial. 
 
 A relatora do caso, Ministra Nancy Andrighi, disse 
em seu voto que o Código Civil de 2002 – nos artigos 389, 395 e 404 – traz 
previsão expressa de que os honorários advocatícios integram os valores 
relativos à reparação por perdas e danos. Ela esclareceu que os honorários 
citados no código são os contratuais e não devem ser confundidos com os de 
sucumbência – aqueles que a Justiça determina que o perdedor pague ao 
advogado do vencedor. 
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 “Os honorários sucumbênciais, por constituírem 

crédito autônomo do advogado, não importam em decréscimo patrimonial do 

vencedor da demanda. Assim, como os honorários convencionais são 

retirados do patrimônio da parte lesada – para que haja reparação integral do 

dano sofrido –, aquele que deu causa ao processo deve restituir os valores 

despendidos com os honorários contratuais”, afirmou a relatora (REsp 
1.027.797). 
 
 6.3: 
 Cumpre ressaltar que quando da ocorrência de um 
dano material, pode se constatar duas espécies de danos reflexos: os danos 
emergentes, consubstanciado no prejuízo efetivamente causado, ou seja, a 
diminuição patrimonial sofrida pela vítima; e os lucros cessantes, isto é, o 
rendimento provável que seria auferido e deixou de ganhar em razão do ato 
ilícito.  
 
 Seguindo essa linha, a lição de insigne jurista Caio 
Mário da Silva Pereira, inInstituições de Direito Civil – Teoria Geral das 
Obrigações. Vol. II. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 214. 
 

  
São as perdas e danos, portanto, o equivalente do 
prejuízo que o credor suportou, em razão de ter o 
devedor faltado, total ou parcialmente, ou de maneira 
absoluta ou relativa, ao cumprimento do obrigado. Hão 
de expressar-se em uma soma de dinheiro, porque este é o 
denominador comum dos valores, e é nesta espécie que se 
estima o desequilíbrio sofrido pelo lesado. A este prejuízo, 
correspondente à perda de um valor patrimonial, 
pecuniariamente determinado, costuma-se designar como 
dano matemático ou dano concreto. Na sua apuração, há 
de levar-se em conta que o fato culposo privou o credor 
de uma vantagem, deixando de lhe proporcionar um 
certo valor econômico, e também o privou de haver um 
certo benefício que a entrega oportuna da res debita lhe 
poderia granjear, e que também se inscreve na linha do 
dano. 
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6: DA PRETENSÃO DA TUTELA CAUTELAR E 
REQUERIMENTO: 

 6.1: 

 A lei 10.444/2002, alterou o Código de Processo 
Civil e acrescentou a possibilidade da tutela cautelar no parágrafo 7º do artigo 273, 
quando presentes os mesmos fundamentos da tutela antecipada. 
 
 Verbis: 

§ 7º Se o autor, a título de antecipação de tutela, 
requerer providência de natureza cautelar, poderá o 
juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, 
deferir a medida cautelar em caráter incidental do 
processo ajuizado. (NR) (Parágrafo acrescentado pela 
Lei nº 10.444, de 07.05.2002, DOU 08.05.2002, com 
efeitos a partir de 3 (três) meses após a data de 
publicação) 

 
 6.2: 
 Sinteticamente, tem-se que a tutela antecipada visa 
ao adiantamento dos efeitos que seriam obtidos com o futuro provimento 
jurisdicional, enquanto que a tutela cautelar tem por escopo assegurar a eficácia do 
provimento jurisdicional que se pretende. Em sendo assim, nota-se que a cognição 
do juiz para conceder a tutela antecipada há de ser mais profunda do que a cognição 
necessária para deferir a tutela cautelar (em razão dos respectivos efeitos de tais 
medidas). 
 
 6.3: 
 Nota-se que houve a consagração da fungibilidade 
entre a antecipação de tutela e as medidas cautelares. Evidencia-se, pois, que tais 
medidas estão estritamente ligadas entre si, justamente em razão de suas finalidades. 
Ora, se é admitida a fungibilidade, resta claro que se devem aplicar 
subsidiariamente às demais tutelas de urgência, sempre que possível, as regras do 
Livro III, relativas à tutela cautelar. Entende-se, portanto, que o referido § 7º deve 
ser interpretado extensivamente, com base na Teoria da Substanciação, consagrada 
por nosso ordenamento jurídico (os fatos narrados é que vão vincular a atuação do 
juiz). 
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 A jurisprudência entende da mesma forma, sendo 
pacífica esta fungibilidade: 
 

133510578 JCPC.273 JCPC.273.7 JCPC.267 
JCPC.267.VI – PROCESSUAL CIVIL POSSIBILIDADE 
DE DEDUÇÃO DE PLEITO CAUTELAR NOS AUTOS 
DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE 
INTERESSE DE AGIR – 1 – Após o advento da Lei nº 
10.444/2002, que acrescentou o parágrafo 7º ao art. 273, 
do CPC, não se faz mais necessário o ajuizamento de ação 
cautelar autônoma, podendo a parte deduzir pleito de 
índole cautelar nos autos da ação de conhecimento. (...) 
(TRF 1ª R. – AC 2002.38.00.032749-2 – 7ª T. – Rel. Juiz 
Fed. Conv. Francisco Renato Codevila Pinheiro Filho – 
DJ 07.12.2007) 

 
80080031 – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 1. 2. 
Pedido principal de natureza indenizatória. Medida de 
caráter cautelar. Incongruência. Desnecessidade de 
providência em autos apartados. Fungibilidade. Pedido 
nos autos da ação cognitiva. 3. Tutela de urgência. 
Requisitos presentes. Laudos periciais. Fissuras e 
infiltrações. Cognição sumária. Causa. Construção de 
edifício vizinho. 4. Reparos emergenciais. (...) 2. Não há 
que se cogitar de incongruência da autora por formular 
pedido principal de natureza indenizatória, enquanto 
deferida medida de caráter cautelar, sendo inclusive 
desnecessária a providência da medida em autos 
apartados (incidental), eis que possível a concessão – 
consoante aludido princípio da fungibilidade – nos 
próprios autos da ação cognitiva.(...) Recurso improvido. 
(TJES – AG 024059009506 – 3ª C.Cív. – Rel. Des. Rômulo 
Taddei – J. 06.12.2005) 

 
 6.4: 
 Pois bem. Em face de esses danos o imóvel do 
Requerente vem sofrendo danos que se agravam dia a dia, até correndo o risco de 
um desabamento. Há assim premente necessidade do deferimento da tutela cautelar 
não só para que haja a interrupção do que vem causando os danos, a fim de que 
possa o Requerente de imediato, por conta próprio e com seus recursos se assim 
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decidir, dar inícios aos reparos, mantendo as condições do imóvel  de sua 
propriedade locado como quando foi entregue à ocupação.  
 
 6.5: 
 Para isso urge a confirmação dos danos como 
relatado e do orçamento para sua execução. E se confirmado a necessidade da 
demolição do muro de arrimo, que assim seja determinado, pena de multa 
cominatória suficiente para a eficácia da medida. 
 
 6.6: 
 Requer assim como Tutela Cautelar de Urgência, 
se digne Vossa Excelência deferir a realização da perícia independentemente 
da ouvida da parte contrária, a fim de que, tão logo seja a mesma concluída, 
possam os Autores dar início a execução dessas obras, se assim optar em fazê-
lo. Nesta perícia se determinará a necessidade ou não da imediata demolição, 
além da confirmação dos danos infectos causados. Importante registrar que a 
própria perícia irá confirmar o perigo de desabamento a justificar a concessão 
da medida. 
 
 6.7: 
 Para efeitos de caução, se necessário, ao deferimento 
da medida, os Autores oferecem o próprio imóvel, cuja comprovação dominial 
acha-se anexado aos autos. 
 
 E para apreciação do Perito, apresenta abaixo os 
quesitos pertinentes: 
 

 a) Pode o Sr. Perito confirmar a existência de 
danos no imóvel de propriedade do Requerente, conforme relatado na 
petição inicial? 
 
 b) Esses danos são prevenientes do imóvel vizinho 
pertencente ao Requerido? 
 
 c) Pode esclarecer o que está ocasionando essas 
intercorrências? 
 
 d) A situação oferece perito e ou é grave, para a 
permanência de pessoas no local? Afeta a ocupação normal do imóvel? 
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 e) Pode o Sr. Perito relatar o que deve ser feito 
para sanar definitivamente a ocorrência desses danos? 
Especificamente com relação ao muro de arrimo, pode o mesmo 
permanecer como está ou deve ser demolido? 
 
 f) Pode o Sr. Perito orçar esses valores e o tempo 
necessário para sua execução? 
 
 g) Houve invasão por parte do Requerido, no 
terreno do Requerente? Qual a metragem da invasão e que valor seria 
este para efeitos de indenização? 

 

7: REQUERIMENTOS PARA A FASE COGNITIVA: 

 7.1: 
 Requer assim,  a citação do Réu para no prazo de 
quinze dias vir contestar os termos da presente, sob pena de confissão e revelia; 
 
 7.2: 
 Seja a ação julgada procedente para,  
 
 (i) uma vez apurado pela perícia deferida em tutela 
cautelar, a necessidade de demolição do muro de arrimo, seja determinado ao 
Requerido proceder as medidas para tanto, sob pena de multa diária a ser fixada 
pelo juízo, em valor não inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais), conferindo-se tal 
prerrogativa ao Requerente com auxílio de força policial, caso queira, para fazê-
lo após trinta dias da intimação para cumprimento; 
 
 (ii) Indenizar o Autor no valor dos reparos 
relacionados no item 5 desta petição no valor de R$ 101.876,10 (cento e um mil 
oitocentos e setenta e seis reais e dez centavos), bem como de outros valores 
que venham superar este montante aplicados ao imóvel e na obra como um todo 
objetivando a completa reparação dos danos se tal ocorrer, a ser apurado em 
execução; seja também condenado a refazer o muro obedecendo os recuos 
necessários, além de indenizar o Requerente, na hipótese de sua permanência, 
após reparos se possível for, pelo parte ideal invadida. 
 
 (iii) inegavelmente que os danos ocasionados afetam, 
como afetado têm a honra e a dignidade do Autor, impondo-lhe aflição, 
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preocupação intensa e principalmente desequilíbrio emocional diante da ofensa 
ao seu bem próprio. Não é preciso longa dissertação a respeito do tema para 
demonstrar o direito que possui a condenação ao dano moral, motivo pelo qual 
espera pela fixação em valor a ser arbitrado por este juízo; 
 
 (iv)  
 Finalmente e com o acatamento da presente medida, 
seja o Requerido condenado ao pagamento das custas judiciais e dos honorários 
sucumbenciais e contratuais, estes no valor de 20%  sobre o benefício 
econômico da demanda (valor da indenização), além de todas as demais 
despesas atinentes ao fato, entre elas pagamento do laudo técnico no valor de 
R$ 3.500,00 e taxas profissionais no importe de R$ 67,68, conforme 
comprovantes em anexo =DOC.10= , pericial e outros. 
 
 => Protesta por fim por todos os meios de provas em 
direito admitidos: 
 
 => Valor da Causa: R$ 120.000,00 
 
 

Pede Deferimento 

Londrina, sexta-feira, 28 de agosto de 2015 

 

 

Marcos Leate     Ivan Pegoraro 
 


