
  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO N. 2013418-89.2014.815.0000
ORIGEM:Juízo da 16ª Vara Cível da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
AGRAVANTE: Alfeu Ricardo Colaço Júnior
                         (Adv. Carlos Nazareno Pereira de Oliveira e outros)
AGRAVADO: Leandro Sá

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE 
NEGA  SEGUIMENTO  A  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  PEDIDO  DE  TUTELA 
ANTECIPADA.  IMAGEM  DISPOSTA  EM  REDE  SOCIAL. 
ASSOCIAÇÃO  A  MÁ-PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  PELO 
FUNCIONÁRIO.  PEDIDO  DE  EXCLUSÃO  DA 
PUBLICAÇÃO.  MATÉRIA  VEICULADA  A  MAIS  DE  UM 
ANO.  AUSÊNCIA  DE  UTILIDADE  E  URGÊNCIA  DA 
MEDIDA.  FALTA  DE  INDICAÇÃO  DO  NOME  DO 
AGRAVANTE.  DIFICULDADE  DE  IDENTIFICAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  REFORMA  DO  DECISUM. 
AUSÊNCIA  DE  FUNDADO  RECEIO  DE  DANO 
IRREPARÁVEL  OU  DE  DIFÍCIL  REPARAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. NÃO 
PREENCHIMENTO  DO  REQUISITOS  DO  ART.  273,  DO 
CPC.  JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DESTA  CORTE. 
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.  INTELIGÊNCIA  DOS 
ARTIGOS  527,  I,  E  557,  CAPUT,  DO  CPC. 
DESPROVIMENTO.

-  Nos  termos  da  Jurisprudência  dominante  do  Egrégio 
Tribunal  de Justiça  da  Paraíba,  “Para a  concessão  da tutela 
antecipada faz-se necessário a presença dos requisitos legais 
esculpidos  no  art.  273  do  CPC.  Assim,  ausentes  esses 
requisitos, é de ser indeferida a medida antecipatória”1.

1 TJPB - 20020120951898001 - PLENO - Relator Abraham Linconl da Cunha Ramos - j. Em 23-04-2013.



- Em conformidade com os artigos 527, I, e 557, caput, do CPC, 
é  facultado  ao  Relator  do  Agravo  de  Instrumento  negar 
seguimento liminarmente ao recurso quando o mesmo, entre 
outras  situações,  estiver  em confronto com súmula ou com 
jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

VISTOS,  relatados e  discutidos estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 66.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto porAlfeu Ricardo Colaço 
Júnior contra  decisão  monocrática  de  relatoria  deste  Gabinete,  a  qual  negou 
seguimento a agravo de instrumento manejado, mantendo decisão que indeferiu o 
pedido tutela  antecipada requerido,  nos autos da ação de indenização por danos 
morais e obrigação de fazer, promovida pelo ora agravante em face de Leandro Sá, 
agravado.

Em suas razões recursais, sustenta o insurgente que a decisão 
ora  agravada  merece  reforma,  repisando  os  argumentos  levantados  na  exordial, 
notadamente acerca da  publicação realizada pelo demandado, onde insere em rede 
social “facebook” uma imagem do promovente se utilizando de jogo de computador 
quando  estava  no  guichê  de  atendimento  na  Secretaria  da  Receita  da  Prefeitura 
Municipal de João Pessoa.

Enfatiza  que  a  matéria  foi  extremamente  ofensiva  e 
desrespeitosa, mesmo sem ter o autor ciência de que estava durante o intervalo da 
jornada,  tendo  o  ato  manchado  sua  imagem  perante  milhares  de  internautas  e 
amigos.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, 
subsidiariamente,  pelo  provimento  do  presente  agravo  interno  por  este  Colendo 
colegiado,  reformando-se,  pois,  o  decisum guerreado,  para  que  a  publicação  seja 
excluída no prazo de 24 hrs, sob pena de multa diária em valor não inferior a R$ 
300,00 (trezentos reais) por dia. 

É o relatório que se revela essencial.

VOTO



Primeiramente,  faz-se  importante  destacar  que  conheço  do 
recurso,  porquanto  adequado  e  tempestivo.  De  outra  banda,  contudo,  nego-lhe 
provimento, em razão de todas as razões que seguem.

Através da presente insurgência, o recorrente pleiteia que seja 
reformada  a  decisão  de  lavra  deste  Gabinete,  que,  conforme  relatado,  negou 
seguimento  a  agravo  de  instrumento  manejado  pelo  ora  insurgente,  mantendo 
decisão  que  indeferiu  o  pedido  liminar  que  buscava  a  exclusão  de  publicação 
envolvendo a imagem do autor, em página na rede social “facebook”, no prazo de 24 
horas, sob pena de aplicação de multa diária. 

À  luz  de  tal  entendimento,  afigura-se  oportuno  e  pertinente 
proceder à transcrição da fundamentação da decisão monocrática agravada, a qual se 
sustenta,  inclusive,  nas  exatas  linhas  dos  artigos  557,  do  CPC,  haja  vista 
corroborarem o entendimento jurisprudencial dominante acerca do tema, in verbis:

“De  início,  compulsando-se  os  autos  e  analisando-se  a 
casuística posta em deslinde, há de se adiantar que o presente 
agravo  de  instrumento  não  merece  qualquer  provimento, 
porquanto  a  decisão  interlocutória  se  afigura  irretocável  e 
isenta de vícios, estando, inclusive, em conformidade com a 
Jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios.

Com efeito, pelo que se colhe do processo, verifica-se que o 
polo  agravante  se  insurge  contra  decisão  interlocutória 
proferida  em  primeiro  grau,  que  indeferiu  o  pedido  de 
antecipação de tutela formulado em ação de indenização por 
danos  morais  e  obrigação  de  fazer,  ao  considerar  que  a 
publicação tida como ofensiva pelo promovente fora realizada 
a considerável espaço de tempo e não houve referência ao seu 
nome,  de  forma  que  não  restou  configurada  a  prova  da 
urgência  e  do  prejuízo  profissional  com  a  publicação  em 
questão.

Nesta  esfera,  reafirma o  promovente  que  teve  sua  imagem 
indevidamente  utilizada  pelo  agravado  em  publicação  na 
página  de  rede  social  (facebook),  associando-o  um 
funcionário  desidioso  com  o  atendimento  ao  público, 
deixando de atender as pessoas que aguardavam para usar o 
computador da Secretaria da Receita Municipal para jogar. 

Sustentou  que  no  momento  da  foto  estava  em  horário  de 
descanso  e  foram  assacadas  palavras  de  cunho  vexatório 
perante  milhares  de  internautas,  fazendo  como  que 
ingressasse com a presente demanda perante o judiciário, a 



fim  de  buscar  reparação  moral  pelo  evento,  e  consequente 
exclusão da publicidade na citada rede social. 

Pugnou liminarmente pela exclusão da publicação na página 
da rede social destacada, no prazo de 24 horas, sob pena de 
multa e, no mérito, condenação do promovido na condenação 
por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) e 
condenação em custas e honorários advocatícios.

Aanalisando detidamente o caso em desate, de fato, em sede 
de  cognição  sumária,  não há como se  atender  o  pedido do 
promovente, não havendo que se alterar na decisão primeva.

No caso, como bem sentiu o Magistrado de primeiro grau, não 
há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação 
para  a  exclusão  da  publicação  atacada,  vez  que  esta  foi 
realizada 30 de agosto de 2013, ou seja, quando já passados 
mais de um ano de sua veiculação. 

Como  sabido,  as  informações  dispostas  na  internet  se 
caracterizam  pela  rapidez  em  que  são  apresentadas  e 
recebidas  pelos  usuários,  o  que,  sem  maiores  esforços,  se 
demonstra que o pedido de exclusão da publicação não teria 
utilidade ante o extenso lapso de tempo em que a mesma foi 
realizada, de forma que não observo urgência nem utilidade 
na medida pleiteada. 

Por outro lado, analisando detidamente a matéria em enfoque, 
encartada à fl. 40 dos autos, apesar do demandado imputar a 
demora  no  atendimento  a  funcionário  da  Prefeitura,  que 
estaria jogando no horário de expediente,  não se observa a 
indicação  do  nome do  promovente,  nem  a  foto  permite  se 
identificar o servidor que se está reclamando.

À  luz  dessa  casuística,  depreende-se  que  o  pedido  do 
promovente não assiste  qualquer razão,  eis  que o conjunto 
probatório carreado aos autos não demonstra a possibilidade 
de  dano  irreparável  ou  de  difícil  reparação  invocado  pelo 
mesmo,  este,  requisito  necessário  ao  deferimento  da  tutela 
antecipada pretendida. 

Neste sentido, verifica-se claramente que não se verificou, in 
concreto,  a  presença  de  um  dos  requisitos  bastantes  à 
concessão  da  tutela  antecipada,  uma  vez  que  o  perigo  da 
demora invocado restou insubsistente. Assim, corroborando a 
impossibilidade  de  concessão  da  antecipação  de  tutela 



pleiteada  pelo  agravante  na  ação  principal,  destaca-se  a 
própria inteligência do artigo 273, caput e inciso I, do CPC, o 
qual é assente em exigir, cumulativamente, ao deferimento do 
pleito  antecipatório,  a  comprovação da verossimilhança  das 
alegações, assim como, do perigo da demora justificantes da 
medida liminar, in verbis:

Art.  273.  O juiz poderá, a requerimento da parte,  antecipar, 
total  ou  parcialmente,  os  efeitos  da  tutela  pretendida  no 
pedido  inicial,  desde  que,  existindo  prova  inequívoca,  se 
convença da verossimilhança da alegação e: 
I  -  haja  fundado  receio  de  dano  irreparável  ou  de  difícil 
reparação;

Sobre o assunto, a doutrina de Fredie Didie Júnior enfatiza:

“Trata-se, enfim, de um pressuposto objetivo de concessão da 
tutela antecipada: o magistrado deverá demonstrar que há nos 
autos prova produzida, com tais características, que justifique 
a  conclusão  pela  verossimilhança  das  alegações.  Significa 
dizer,  ainda,  que  a  mera  alegação  do  demandante,  não 
acompanhada de prova, não permite a concessão da medida, 
por mais verossímil que seja. (In. Curso de Direito Processual 
Civil, vaI. 02, Ed. Podivm, 2008, pág.626)”.

Por  sua  vez,  reforçando  tal  entendimento  acerca  da 
impossibilidade  de  concessão  de  tutela  antecipada  quando 
ausente o requisito da plausibilidade do direito, faz-se mister 
a transcrição dos seguintes julgados do Tribunal de Justiça da 
Paraíba:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE 
MULTA  ADMINISTRATIVA.  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO NO 
ESTRITO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS , 
ESTABELECIDOS.  SUSPENSÃO  DE  SUA  COBRANÇA  E 
ABSTENÇÃO  DE  INSCRIÇÃO  NA  DÍVIDA  ATIVA. 
,IMPOSSIBILIDADE.  TUTELA  ,  ANTECIPADA 
INDEFERIDA.  IRRESIGNAÇÃO  DA  INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA. REQUISITOS DO ART. 273, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO  CIVIL.  NÃO  PREENCHIMENTO:  AUSÊNCIA 
DE PREJUÍZO A SER SUPORTADO PELO RECORRENTE. 
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  RECORRIDA. 
DESPROVIMENTO.  -  Para  o  deferimento  do  pedido  de 
antecipação  de  tutela  é  mister  a  presença  dos  elementos 



probatórios que evidenciem a veracidade do direito alegado, 
formando  um  juízo  máximo  e  seguro  de  robabilidade  à 
aceitação  da  proposição  aforada.  Ausentes  os  requisitos 
exigidos pelo art. 273, do Código de Processo Civil, deve-se 
manter  a  decisão  que  não  concedeu  a  tutela  antecipada 
pleiteada.  -  "A  simples  discussão  judicial  acerca  da 
legitimidade  da  multa  administrativa  não  enseja  a 
possibilidade de suspensão de sua cobrança e na abstenção de 
inscrição  na  dívida  ativa"  (TJPB;  AI  001.2012.001917-7/001); 
Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Ricardo 
Vital  de  Almeida;  DJPB  27/06/2013;  Pág.  14).  (TJPB  - 
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20034997620148150000, 
4ª Câmara cível, Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA 
NÓBREGA COUTINHO , j. em 30-06-2014)

ADMINISTRATIVO  -  Agravo  de  Instrumento  -  Ação  de 
obrigação de fazer - Concurso Público - Candidato aprovado 
fora  do  número  de  vagas  previstas  no  edital  -  Contratação 
precária  -  Tutela  antecipada  indeferida  -  Irresignação  - 
Ausência  de  comprovação  do  surgimento  de  novas  vagas 
durante  a  validade  do  certame  -  Inexistência  de 
verossimilhança  -  Precedentes  do  STJ  -  Manutenção  da 
decisão -  Artigo 557,  caput ,  do CPC -  Seguimento negado. 
Para  a  concessão  da  tutela  antecipada  faz-se  necessário  a 
presença dos requisitos legais esculpidos no art. 273 do CPC. 
Assim, ausentes esses requisitos, é de ser indeferida a medida 
antecipatória. 0 entendimento jurisprudencial atual, tanto do 
Supremo Tribunal  Federal  quanto do Superior  Tribunal  de 
Justiça,  é  o  de  que  os  candidatos  regularmente  aprovados 
dentro  do  número  de  vagas  ofertadas  no  edital  possuem 
direito subjetivo à nomeação e à posse dentro do período de 
validade  do  certame.  -  Pacificou  o  STJ  o  entendimento 
segundo  o  qual  a  mera  expectativa  de  nomeação  dos 
candidatos  aprovados  em  concurso  público  fora  das  vagas 
previstas  no  edital  convola-se  em  direito  líquido  e  certo 
quando há contratação de pessoal de forma precária para o 
preenchimento de vagas surgidas no período de validade do 
certame,  com  preterição  daqueles  que  aprovados  estariam 
aptos  a  ocupar  o  mesmo  cargo  ou  função.  […]  (TJPB, 
20020120951898001, PLENO, Rel. Abraham Lincoln da Cunha 
Ramos, 23-04-2013).

AGRAVO DE  INSTRUMENTO -  AÇÃO DE  OBRIGAÇÃO 
DE  FAZER  C/C  TUTELA  ANTECIPADA  -  CONCURSO 
/PUBLICO  -  ALEGAÇÃO  DE  PRETERIÇÃO  NA 



CONVOCAÇÃO  DAS  AGRAVANTES  -  NÃO 
DEMONSTRAÇÃO  DE  PROVA  INEQUÍVOCA  E 
VEROSSIMILHANÇA  NAS  ALEGAÇÕES 
INDEFERIMENTO  -  RECURSO  -  MANUTENÇÃO  DO 
DECISUM  -  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  Ausente 
prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das 
alegações prevista no artigo 273, do CPC, torna-se impossível j 
iá  concessão  da  antecipação  da  tutela  pretendida.  (TJPB, 
00120120160492001, 2ª SEÇÃO ESPECIALIZADA CÍVEL, Rel. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides - j. Em 12-03-2013).

Por  fim,  no  que  toca  ao  pedido  de  condenação  por  danos 
morais,  por  óbvio,  somente  com  o  curso  do  processo  e  a 
competente dilação probatória perante o primeiro grau é que 
o  magistrado poderá,  através  de  Sentença,  atestar  se  restou 
constatado vilipêndio  moral  passível  de  ressarcimento,  não 
sendo o caso da condenação neste instante. 

Em  razão  das  considerações  tecidas  acima,  com  fulcro  no 
artigo  557,  caput,  do  CPC,  assim  como,  na  Jurisprudência 
dominante  do  Egrégio  TJPB,  nego  seguimento  ao  recurso, 
mantendo  incólumes  os  exatos  termos  da  decisão 
interlocutória  guerreada,  até  julgamento  definitivo  da  ação 
principal.”.

Por  outro  lado,  denoto  que  tal  provimento  jurisdicional  se 
esposara na mais abalizada e dominante Jurisprudência dos Tribunais pátrios, não se 
vislumbrando  ofensa  decorrente  da  decisão  singular  do  recurso  ao  princípio  da 
colegialidade das decisões do Tribunal.

A esse respeito, frise-se o seguinte entendimento do STJ:

“Não viola  o  Princípio da Colegialidade  a  apreciação unipessoal 
pelo  Relator  do  mérito  do  recurso  especial,  quando  obedecidos 
todos os requisitos para a sua admissibilidade, nos termos do art. 
557, caput, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente, 
bem como do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, 
observada a jurisprudência dominante desta Corte Superior e do 
Supremo  Tribunal  Federal.  Com  a  interposição  do  agravo 
regimental  fica  superada eventual  violação ao referido princípio, 
em razão da reapreciação da matéria pelo órgão colegiado”. (AgRg 
REsp  1382779/PR,  Rel.  Min.  MOURA  RIBEIRO,  5ª  TURMA, 
21/08/2014, DJ 26/08/2014).

Nestas  referidas  linhas,  como  se  vê,  não  merece  qualquer 
reforma a decisão ora agravada, a qual se encontra de acordo com a jurisprudência 



dominante desta Corte de Justiça e, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, em 
razão do que nego provimento ao agravo interno interposto,  mantendo incólumes 
todos os exatos termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 
da Paraíba decidiu,  por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator.

Presidiu  a  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo 
Desembargador João Alves da Silva. Participaram do julgamento o Excelentíssimo 
Des. João Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira 
e o Excelentíssimo Dr. João Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Exmo. 
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho).

Presente  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da 
Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 16 de dezembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 17 de dezembro de 2014.

        Desembargador João Alves da Silva
                              Relator


