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ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 2001829-37.2013.815.0000.
ORIGEM: 13ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Shangri-lá Educacional Ltda.
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior.
AGRAVADO: Antônio da Silva Pinheiro.
ADVOGADO: Izaias Marques Ferreira.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.  CASSAÇÃO DE DECISÃO QUE
CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO AN-
TERIORMENTE INTERPOSTO,  AO FUNDAMENTO DA INEXISTÊNCIA DE
VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DO AUTOR. ACÓRDÃO TRANSITADO
EM JULGADO. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO QUE ANTECIPOU A TU-
TELA PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. DESRESPEITO À DECISÃO COLE-
GIADA. PROVIMENTO.

1. A concessão de tutela antecipada pressupõe a presença dos requisitos necessários
exigidos pela lei processual.

2. Provimento do Recurso para restabelecer o Acórdão prolatado em Agravo de Ins-
trumento que  decidiu a matéria cassando a Decisão que concedeu a antecipação da
tutela. 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo de 
Instrumento n.º 001829-37.2013.815.0000, em que figuram como Agravante Shangri-lá
Educacional Ltda. e como Agravado Antônio da Silva Pinheiro.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  Relator,  em  conhecer  do  Agravo  de  Instrumento  e  dar-lhe
provimento. 

VOTO.

Shangri-lá Educacional Ltda. (Colégio e Curso Geo-Sul) e FM Comércio
de Material Didático Ltda. interpuseram Agravo de Instrumento contra a Decisão
do Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca desta Capital, f. 30, prolatada nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais contra elas
intentada por Antônio da Silva Pinheiro, que restabeleceu a antecipação dos efeitos
da  tutela,  obrigando-as  a  não  realização  de  eventos,  festas  ou  qualquer  outra
atividade produtora de ruído que viesse a perturbar  o sossego dos moradores do
imóvel do Agravado, sob pena de multa diária de um mil reais, limitada a vinte mil
reais.

Em suas razões, f. 02/26, alegaram que a Decisão Agravada desobedeceu ao
julgamento desta Quarta Câmara Cível, transitado em julgado, que, ao apreciar a
matéria no Agravo de Instrumento nº. 200.2011.023.787-8/001, por elas interposto



contra a Decisão restabelecida, deu provimento ao Recurso, desobrigando-as de não
realizar eventos que perturbassem o sossego dos moradores do imóvel do Recorrido,
lindeiro ao Estabelecimento Escolar.

Argumentaram que o Recorrido não comprovou a existência dos requisitos
ensejadores da antecipação dos efeitos da tutela e que, em caso de manutenção de
sua condenação à obrigação de não fazer, as astreintes sejam reduzidas.

Requereram, sem êxito, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso e, no
mérito,  o  seu  provimento  para  que  a  Decisão  seja  reformada,  revogando-se  a
antecipação da tutela requestada na origem, ou, em caso de manutenção do decisum,
que seja minorado o valor das astreintes.

Nas  Contrarrazões,  f.  443/445,  o  Agravado  sustentou  que  as  provas
apresentadas  com  a  Inicial  preencheram  os  requisitos  para  a  concessão  da
antecipação da tutela, pelo que, pugnou pelo desprovimento do Recurso, mantendo-
se,  também,  o  quantum das  astreintes  em  obediência  ao  princípio  da
proporcionalidade e da razoabilidade. 

Desnecessária a intervenção Ministerial  no feito,  por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil. 

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo, o preparo foi recolhido, f. 27, pelo que, presentes os
demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Distribuída a Ação para a 13ª Vara Cível da Comarca desta Capital, o Juízo
concedeu, parcialmente, a tutela antecipada para determinar que as Agravantes se
abstivessem de realizar eventos, festas ou qualquer atividade produtora de ruído, que
perturbasse o sossego dos moradores que residam no imóvel do Agravado, f. 31/33.

Contra esta Decisão, a Shangri-lá Educacional Ltda. interpôs o Agravo de
Instrumento de n.º  200.2011.023787-8/001,  que foi  provido,  à  unanimidade,  pela
Quarta Câmara Cível deste Tribunal, cassando a referida Decisão, f. 34/36.

Incontinenti, os autos retomaram a marcha processual e, tendo sido acolhida
a preliminar de incompetência do Juízo arguida em sede de Contestação, pela FM
Comércio de Material Didático Ltda., uma das Agravadas, houve a determinação da
remessa dos autos ao Juízo da Vara Distrital de Mangabeira, revogando todos os atos
já praticados, f. 262/263.

Em  face  de  tal  decisum,  a  Shangri-lá  Educacional  Ltda.  interpôs  novo
Agravo  de  Instrumento,  n.º  200.2011.023787-8/002,  que  também  foi  provido,  à
unanimidade, para firmar a competência da 13ª Vara Cível para processar e julgar a
lide, f. 39/43.

Após  a  determinação  do  retorno  dos  autos  a  13ª  Vara  Cível,  o  Juízo
restabeleceu os efeitos da tutela antecipada, f. 30.

A Decisão prolatada no Agravo de Instrumento n.º 200.2011.023787-8/001
foi calcada no entendimento de que não restou comprovada a verossimilhança da



alegação de que os ruídos advindos do exercício das atividades desenvolvidas pelas
Agravantes trariam transtorno ao Autor/Agravado e sua família,  que residem em
imóvel lindeiro ao Estabelecimento de Ensino.

A matéria já foi decidida por este Tribunal, e não surgiu qualquer fato novo
que  pudesse  modificar  a  conclusão  assentada  no  Agravo  de  Instrumento  n.º
200.2011.023787-8/001 de que restou comprovado a ausência do fumus boni juris,
um dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar, pelo que, em respeito à
referida Decisão, já transitada em julgado, anulo a Decisão recorrida.

Posto  isso,  conhecido  o  presente  Agravo  de  Instrumento,  dou-lhe
provimento  para  anular  a  Decisão  agravada  de  f.  416,  restabelecendo,  por
conseguinte, o Acórdão do Agravo de Instrumento nº. 200.2011.023787-8/001, f.
34/36.

É o voto.

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 16 de setembro de
2014,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exm.º  Dr.
Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da
Silva).  Presente  à  sessão  a  Exm.ª  Procuradora  de  Justiça  Dra.  Jacilene  Nicolau
Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


