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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.541.943-7, DA 16ª VARA 

CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE CURITIBA. 

AGRAVANTE:      FERNANDO CEZAR PENSAK 

AGRAVADO:       GOOGLE BRASIL INTERNET LIMITADA 

RELATOR:        DES. LAURI CAETANO DA SILVA 

 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

SITE DE PESQUISA. TUTELA DE URGÊNCIA. 

INDISPONIBILIDADE DO CONTEÚDO DE DECRETO MUNICIPAL. 

LIMITE DE GERENCIAMENTO DO PROVEDOR DE PESQUISA. 

CONFRONTO COM O PROVEDOR DE CONTEÚDO. DIREITO DO 

ESQUECIMENTO. QUESTÃO DE DIREITO QUE ULTRAPASSA OS 

LIMITES DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 

 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo 

de Instrumento nº 1.541.943-7, da 16ª Vara Cível do Foro Central da 

Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, em que é agravante 

Fernando Cezar Pensak e agravado Google Brasil Internet Limitada. 

 

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 17ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por maioria de 

votos, em negar provimento ao recurso.  

 

 

I – RELATÓRIO 

 
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por 

Fernando Cezar Pensak em virtude da decisão proferida pelo MM. Dr. 

Juiz da 16ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região 

Metropolitana de Curitiba, na sequência 8.1 dos autos nº 10030-

17.2016.8.16.0001, de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em face 

de Google Brasil Internet Limitada que indeferiu o pedido de 

antecipação de tutela (f. 12/13-TJ) nos seguintes termos:  
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Trata-se de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por Fernando Cezar Pensak em face de 

Google Brasil Internet Ltda. sustentando, em síntese, que no ano de 1996 não superou o 

estágio probatório relativo ao cargo que ocupava perante o Município de Curitiba, o que 

levou à sua exoneração. Relata que o réu divulga em seu sistema de busca o teor do 

decreto que formalizou à perda do cargo, o que vem lhe causando prejuízos sem sua vida 

social. Requereu, liminarmente, a concessão de ordem para que o réu retire de seu 

buscador o aludido documento. Juntou documentos.  

Decido.  

De início, defiro o pedido de concessão dos auspícios da justiça gratuita formulado pelo 

autor.  

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, para a concessão da tutela de urgência, exige-se a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Não há exigência de juízo de certeza absoluta, portanto, 

mas, sim, num juízo sumário e provisório, o de relativa certeza quanto à verdade dos fatos 

articulados como fundamentos do pedido, sem olvidar do requisito fundado no receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação.  

Da análise dos autos, entendo que o pedido liminar não pode ser deferido.  

Conforme se vê do art. 37, CF a Administração Pública é regida por alguns princípios 

basilares, dentre eles o da publicidade.  

Segundo tal princípio, os atos administrativos são, em regra, públicos, a fim de que o 

administrado possa ter conhecimento dos motivos e justificativas que levaram à edição de 

determinado ato ou à tomada de determinada conduta. 

No caso em apreço, infere-se que a informação que o autor pretende tornar “esquecida” é a 

consequência de conduta praticada em sua juventude, que resultou em exoneração de 

cargo público que ocupava.  

A publicidade de tal ato administrativo é obrigatória, não havendo qualquer motivo que 

possa justificar eventual decretação de sigilo, apenas pelo fato de que o autor envergonha-

se de tal episódio ocorrido em sua vida profissional.  

Ademais, entendo que, dificilmente, um fato ocorrido há 20 anos, possa agora estar 

provocando qualquer espécie de prejuízo ao autor.  

Diante do exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de 

tutela de urgência.  

CITE-SE o réu para comparecer em audiência de conciliação, que deve ser pautada pelo 

Cartório.  

Na citação deve estar destacado que caso não possua interesse em sua designação, deve 

comunicar o juízo com 10 dias de antecedência, nos termos do art. 334, §5º, CPC/2015), 

sob pena de aplicação do disposto no §8º do mesmo artigo. 

 

2. O agravante pleiteia a reforma da decisão e o 

deferimento do pedido de antecipação da tutela perseguida, 

argumentando que o decreto nº 823 foi editado em 1996, motivo pelo 

qual a sua divulgação não atende mais o interesse público. Por outro 

lado, foi exonerado quando era jovem e a exposição do conteúdo do 



Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE

Página 3 de 10

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.541.943-7  

 

decreto é motivo de constrangimento, pois macula a sua imagem social 

e profissional. A sua pretensão não é voltada para exclusão do 

conteúdo da rede de computadores ou proibir o acesso dos 

interessados, mas limitar o acesso a publicidade, na medida em que o 

mencionado decreto aparece em primeiro lugar quando digitado o seu 

nome. O mencionado decreto tem conteúdo com adjetivos pejorativos e, 

ao caso concreto, é aplicável a teoria do esquecimento.  

 

3. Pela decisão de f. 55/58-TJ foi indeferido o pedido 

de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 

  

4. O agravante formulou pedido de reconsideração da 

decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal 

(f. 60/61v-TJ).  

 

5. Em sede de contrarrazões (f. 69/92-TJ), o agravado 

alega a incompetência do juízo para o processamento e julgamento da 

ação, tendo em vista que o autor, ora agravante, havia ajuizado ação 

idêntica perante o 4º Juizado Especial da Comarca de Curitiba, 

autuada sob nº 2043-66.2016.8.16.0182. Assevera que foram formulados 

os mesmos pedidos, sendo a tutela de urgência também indeferida. No 

entanto, após o indeferimento do pedido liminar, o autor requereu a 

desistência da ação e ajuizou outra idêntica perante o Juízo Cível. 

Assim, nos termos do artigo 286, II do novo Código de Processo 

Civil, a competência para o julgamento da presente ação é do 4º 

Juizado Especial da Comarca de Curitiba. Por fim, postula a 

condenação do autor, ora agravante, em litigância de má-fé. 

 

É o relatório. 

 

II – VOTO 

 

Estão presentes na espécie os pressupostos processuais 

de admissibilidade do recurso. É tempestivo, adequado, foi 

regularmente processado e preparado. 
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6. No primeiro plano, anoto que as matérias 

alegadas em sede de contrarrazões – incompetência do juízo e 

litigância de má-fé – devem ser apresentadas para deliberação do 

magistrado de 1º grau e, posteriormente, pleitear o seu reexame se 

for o caso. As questões apresentadas não são de ordem pública, razão 

pela qual subsiste a necessidade de deliberação pelo juízo de 1º 

grau e, somente depois serem ponderadas em sede de recurso, 

respeitando o princípio do duplo grau de jurisdição. A 

jurisprudência orienta neste sentido, senão vejamos:  

  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE IMISSÃO DE 

POSSE. REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO 

DE INSTÂNCIA. A alegação de ilegitimidade passiva não foi objeto de apreciação no juízo 

a quo. Portanto, descabe o exame pretendido neste grau de jurisdição, sob pena de 

supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. (...). RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, IMPROVIDO, EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (TJRS, AI 70056495039, Relatora: Elaine Maria Canto da Fonseca, 

Julgado em 16/09/2013) 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PRELIMINAR DE 

CONDIÇÕES DA AÇÃO. PEDIDOS AINDA NÃO ANALISADOS NA PRIMEIRA 

INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERICULUM IN MORA. - O insurgente é réu 

na ação de nunciação de obra nova e ainda nem apresentou contestação. Assim, mesmo 

em se tratando de preliminares e matérias de ordem pública, não é prudente que esta 

instância revisora aprecie pela primeira vez os pedidos preliminares. - Para melhor 

elucidação dos fatos e exercício do contraditório, deve ser mantida a decisão que 

determinou o embargo da obra, por ter sido demonstrada a presença do fumus boni iuris e 

do periculum in mora no caso de prosseguimento da mesma. (TJMG, AI 1.0134.12.013764-

8/001, Relator: Des. Rogério Medeiros, julgamento em 14/06/2013) 

 

7. A análise dos documentos trasladados ao 

presente instrumento revela que Fernando Cezar Pensak ajuizou 

ação de obrigação de fazer em face de Google Brasil Internet 

Limitada com base nos seguintes argumentos: 1. Exercia a função 

de assistente administrativo do Município de Curitiba e estava 

lotado na Secretaria Municipal de Recursos Humanos; 2. Se 

encontrava em estágio probatório quando foi instaurado o processo 

administrativo nº 53.819/1996. Foi exonerado do serviço público e 

declarado inapto para o cargo; 3. A exoneração foi materializada 

através do Decreto Municipal nº 823, de 08 de novembro de 1996; 4. 



Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE

Página 5 de 10

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.541.943-7  

 

Por muitos anos não teve qualquer problema relacionado ao conteúdo 

do decreto; 5. Todavia, após o ano de 2008, o ato administrativo 

passou a ser disponibilizado nas páginas de buscas da internet; 6. 

Transcorrido alguns anos, o teor desse decreto passou a ser 

visualizado de plano e em primeira informação, causando-lhe 

constrangimento, na medida em que detém excelente imagem social e 

profissional; 7. Deve ser aplicada a teoria do esquecimento. Com 

base nestes fatos e motivações, requereu em sede de tutela de 

urgência que o conteúdo do mencionado ato administrativo de 

exoneração do cargo público tenha o seu conteúdo não 

disponibilizado, de modo a afastar a probabilidade de dano e 

assegurar o resultado útil do processo. O pedido de tutela de 

urgência foi indeferido (f. 12/13-TJ).      

 

8. A controvérsia recursal circunscreve-se no exame da 

decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, 

consubstanciada na tomada de providências para que o conteúdo do 

Decreto Municipal nº 823/1996 não seja acessado por terceiros. O 

agravante argumenta que o conteúdo do mencionado Decreto lhe causa 

constrangimento e macula a sua imagem social e profissional.   

 

9. A concessão da tutela de urgência exige a presença 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015). 

 

A respeito do tema, esclarece Fredie Didier Jr que “é 

necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um 

considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos 

trazida pelo autor1”. E continua: “Junto a isso, deve haver uma 

plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a 

subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos 

pretendidos2”. Ainda, segundo o mesmo autor, o que justifica a 

tutela provisória de urgência “é aquele perigo de dano: i) concreto 

                                                 
-- 
1 DIDIER Jr., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de 

Direito Processual Civil. v.2. 11.ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016. p. 608. 

-- 
2 DIDIER Jr., 2016, op.cit., p. 609. 
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(certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor 

subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou 

esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou 

média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a 

fruição do direito3”. 

 

9.1 No caso em exame, sob a ótica formal não 

vislumbro a possibilidade da pretensão ser adiantada em sede de 

tutela de urgência, por conta da impossibilidade do provedor de 

busca produzir qualquer ingerência no conteúdo do referido 

Decreto Municipal.  

 

A relação entre os sites e provedores de pesquisa 

e de conteúdo não podem receber o mesmo tipo de tratamento, 

pois prestam serviços totalmente diferentes. Segundo a definição 

adotada pela jurisprudência pátria “os provedores de pesquisa 

fornecem ferramentas para localização, dentro do universo virtual, 

de acesso público e irrestrito, de conteúdos relacionados aos termos 

informados para pesquisa4”. Em outras palavras, os provedores de 

pesquisa se limitam a indicar os websites que fazem referência à 

palavra-chave utilizada pelo usuário.  

 

O conteúdo que o autor pretende que não seja exibido 

no provedor de buscas (google.com.br) se encontra no provedor de 

conteúdo (possui controle editorial) hospedado num site que possui 

convênio com a Prefeitura de Curitiba, cujo objetivo é a 

disponibilização de leis e decretos municipais5 de uma forma rápida 

e eficiente. A ré apenas fornece ao usuário a localização de um 

determinado endereço na internet, não sendo responsável pela 

gerência, hospedagem ou organização do conteúdo. A jurisprudência já 

                                                 
-- 
3 DIDIER Jr., 2016, op.cit., p. 610. 
-- 
4 STJ, REsp 1582981/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 10/05/2016, DJe 19/05/2016. 
-- 
5 https://leismunicipais.com.br/institucional.  

https://leismunicipais.com.br/institucional


Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE

Página 7 de 10

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.541.943-7  

 

distingue as atribuições e responsabilidades dos diversos 

provedores, senão vejamos:   

  

CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. 

GRATUIDADE DO SERVIÇO. INDIFERENÇA. PROVEDOR DE PESQUISA. FILTRAGEM 

PRÉVIA DAS BUSCAS. DESNECESSIDADE. RESTRIÇÃO DOS RESULTADOS. NÃO-

CABIMENTO. CONTEÚDO PÚBLICO. DIREITO À INFORMAÇÃO. 1. A exploração 

comercial da Internet sujeita as relações de consumo daí advindas à Lei nº 8.078/90. 2. O 

fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de Internet ser gratuito não desvirtua a 

relação de consumo, pois o termo “mediante remuneração”, contido no art. 3º, § 2º, do 

CDC, deve ser interpretado de forma ampla, de modo a incluir o ganho indireto do 

fornecedor. 3. O provedor de pesquisa é uma espécie do gênero provedor de conteúdo, 

pois não inclui, hospeda, organiza ou de qualquer outra forma gerencia as páginas virtuais 

indicadas nos resultados disponibilizados, se limitando a indicar links onde podem ser 

encontrados os termos ou expressões de busca fornecidos pelo próprio usuário. 4. A 

filtragem do conteúdo das pesquisas feitas por cada usuário não constitui atividade 

intrínseca ao serviço prestado pelos provedores de pesquisa, de modo que não se pode 

reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site que não exerce esse controle 

sobre os resultados das buscas. 5. Os provedores de pesquisa realizam suas buscas 

dentro de um universo virtual, cujo acesso é público e irrestrito, ou seja, seu papel se 

restringe à identificação de páginas na web onde determinado dado ou informação, ainda 

que ilícito, estão sendo livremente veiculados. Dessa forma, ainda que seus mecanismos 

de busca facilitem o acesso e a consequente divulgação de páginas cujo conteúdo seja 

potencialmente ilegal, fato é que essas páginas são públicas e compõem a rede mundial de 

computadores e, por isso, aparecem no resultado dos sites de pesquisa. 6. Os provedores 

de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados 

da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para 

uma foto ou texto específico, independentemente da indicação do URL da página 

Documento: 1161904 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 29/06/2012 Página 

1 de 29 Superior Tribunal de Justiça onde este estiver inserido. 7. Não se pode, sob o 

pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo na web, reprimir o direito 

da coletividade à informação. Sopesados os direitos envolvidos e o risco potencial de 

violação de cada um deles, o fiel da balança deve pender para a garantia da liberdade de 

informação assegurada pelo art. 220, § 1º, da CF/88, sobretudo considerando que a 

Internet representa, hoje, importante veículo de comunicação social de massa. 8. 

Preenchidos os requisitos indispensáveis à exclusão, da web, de uma determinada página 

virtual, sob a alegação de veicular conteúdo ilícito ou ofensivo – notadamente a 

identificação do URL dessa página – a vítima carecerá de interesse de agir contra o 

provedor de pesquisa, por absoluta falta de utilidade da jurisdição. Se a vítima 

identificou, via URL, o autor do ato ilícito, não tem motivo para demandar contra 

aquele que apenas facilita o acesso a esse ato que, até então, se encontra 

publicamente disponível na rede para divulgação. 9. Recurso especial provido. (STJ, 

REsp nº 1.316.921-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.06.2012) 
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“12. As restrições foram impostas ao GOOGLE SEARCH, site de busca virtual que 

disponibiliza ferramentas para que o usuário realize pesquisas acerca de qualquer assunto 

ou conteúdo existente na web, mediante fornecimento de critérios ligados ao resultado 

desejado, obtendo os respectivos links das páginas onde a informação pode ser localizada. 

13. Trata-se de uma provedoria de pesquisa, que constitui uma espécie do gênero 

provedor de conteúdo, pois esses sites não incluem, hospedam, organizam ou de 

qualquer outra forma gerenciam as páginas virtuais indicadas nos resultados 

disponibilizados, se limitando a indicar links onde podem ser encontrados os termos 

ou expressões de busca fornecidos pelo próprio usuário. 14. Consoante ficou decidido 

no julgamento do REsp 1.316.921/RJ, 3ª Turma, de minha relatoria, DJe de 29.06.2012, 

versando sobre hipótese análoga à dos autos, “os provedores de pesquisa: (i) não 

respondem pelo conteúdo do resultado das buscas realizadas por seus usuários; (ii) não 

podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo dos resultados das buscas 

feitas por cada usuário; e (iii) não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os 

resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os 

resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da 

indicação do URL da página onde este estiver inserido”. 15. Essas conclusões decorrem 

do fato de que os provedores de pesquisa realizam suas buscas dentro de um 

universo virtual, cujo acesso é público e irrestrito, ou seja, seu papel se restringe à 

identificação de páginas na web onde determinado dado ou informação, ainda que 

ilícito, estão sendo livremente veiculados. 16. Dessa forma, ainda que seus 

mecanismos de busca facilitem o acesso e a consequente divulgação de páginas cujo 

conteúdo seja potencialmente ilegal, fato é que essas páginas são públicas e compõem a 

rede mundial de computadores e, por isso, aparecem no resultado dos sites de pesquisa. 

17. Ora, se a página possui conteúdo ilícito, cabe ao ofendido adotar medidas tendentes à 

sua própria supressão, com o que estarão, automaticamente, excluídas dos resultados de 

busca virtual dos sites de pesquisa. 18. Não se ignora a evidente dificuldade de assim 

proceder, mas isso não justifica a transferência, para mero provedor de serviço de 

pesquisa, da responsabilidade pela identificação desses sites, especialmente porque teria 

as mesmas dificuldades encontradas por cada interessado individualmente considerado. 

19. É notório que nosso atual estágio de avanço tecnológico na área da ciência da 

computação, notadamente no ramo da inteligência artificial, não permite que computadores 

detenham a capacidade de raciocínio e pensamento equivalente à do ser humano. Vale 

dizer, ainda não é possível que computadores reproduzam de forma efetiva faculdades 

humanas como a criatividade e a emoção. Em síntese, os computadores não conseguem 

desenvolver raciocínios subjetivos, próprios do ser pensante e a seu íntimo. 20. Sendo 

assim, não há como delegar a máquinas a incumbência de dizer se um determinado site 

possui ou não conteúdo ilícito, muito menos se esse conteúdo é ofensivo a determinada 

pessoa. 21. Diante disso, por mais que os provedores de informação possuam sistemas e 

equipamentos altamente modernos, capazes de processar enorme volume de dados em 

pouquíssimo tempo, essas ferramentas serão incapazes de identificar conteúdos reputados 

ilegais. 22. Mesmo a imposição de critérios objetivos de limitação às pesquisas se 

mostraria de pouca efetividade. Diferentemente das máquinas, o ser humano é criativo e 

sagaz, e em pouco tempo encontraria meios de burlar as restrições de busca, por 
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intermédio da utilização de termos ou expressões semelhantes ou equivalentes que, 

repise-se, não serão filtradas pela limitada capacidade de raciocínio dos computadores. (...) 

26. No caso específico de nomes, haverá ainda o problema da homonímia. Não há 

como impedir a circulação de informações sobre uma determinada pessoa se o seu 

nome, apelido ou alcunha for igual a de terceiro. 27. Os exemplos acima ilustram a 

importância dos sites de pesquisa e o quão perniciosa pode ser a imposição de 

restrições ao seu funcionamento. 28. A verdade é que não se pode, sob o pretexto de 

dificultar a propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo na web, reprimir o direito da 

coletividade à informação”. (STJ, Rcl nº 5.072-AC, Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão 

Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 11.12.2013). 

 

Ademais, a restrição de localização de determinada 

página, na prática, tem eficácia limitada, pois o conteúdo do 

decreto veiculado e que o autor reputa como constrangedor, 

permanecerá disponível na internet, bastando que qualquer pessoa 

acesse diretamente a página de divulgação e publicidade dos atos 

oficiais da municipalidade.  

 

9.2 A questão de fundo ou objetiva apresentada pelo 

agravante está diretamente relacionada ao mérito da demanda e emerge 

no campo dos direitos constitucionalmente assegurados. O 

constitucionalismo contemporâneo elencou os direitos fundamentais e 

colocou-os em um mesmo plano, sem delinear qualquer tipo de 

parâmetro para a sua valoração quando se apresentarem de forma 

colidente. Através da técnica da ponderação o Judiciário está 

resolvendo esses conflitos tomando por base a prevalência deste ou 

daquele direito, exteriorizando a faceta ideológica do pensamento. 

Enquanto alguns dão ênfase ao enfoque do particular, outros sob o 

vetor do coletivo ou do interesse público. Como dirimir a questão do 

indivíduo singularmente considerado quando a sua pretensão deve ser 

examinada sob o viés dos direitos coletivos e de interesse público, 

como ocorre com a informação ou a publicidade de ato administrativo. 

O apontado “direito do esquecimento” cujo postulado encontra 

especial ressonância na esfera penal e na proteção dos direitos da 

personalidade do réu condenado e de vítimas, ultrapassa os limites 

de uma decisão provisória em sede de tutela de urgência. A resolução 

desta problemática alcança o conteúdo de mérito da demanda e 

transborda os limites da probabilidade de dano e a busca do 
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resultado útil do processo. A questão de direito não pode ser 

decidida em sede de tutela de urgência ou deliberada em sede de 

agravo de instrumento, quando o seu conteúdo esgotar o mérito da 

pretensão deduzida e que será alvo da sentença futura.     

 

9.3. No plano prático, verifico que o Decreto de 

exoneração foi editado em 1996, quando era funcionário em estágio 

probatório. Não devemos desconsiderar a angústia do agravante ao se 

deparar com os fatos do passado, mas não vislumbro, na atualidade, 

perigo de dano (dano possivelmente já materializado em algum momento da 

sua vida) ou capaz de impedir o resultado útil do processo.   

 

10. Diante do exposto, voto no sentido de negar 

provimento ao recurso.  

 

III – DECISÃO 

 

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 17ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por maioria de 

votos, em negar provimento ao recurso.  

 

O julgamento foi presidido pelo Desembargador LAURI 

CAETANO DA SILVA, relator, e dele participaram os Desembargadores 

TITO CAMPOS DE PAULA e RUI BACELLAR FILHO. 

 

Curitiba, 23 de novembro de 2016. 

 

DES. LAURI CAETANO DA SILVA 

           Relator  
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