
01/10/2020

Número: 0813244-12.2020.8.10.0000 
 

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

 Órgão julgador colegiado: 1ª Câmara Cível 
 Órgão julgador: Gabinete Des. Kleber Costa Carvalho 

 Última distribuição : 21/09/2020 

 Valor da causa: R$ 91.431,50 

 Processo referência: 0831275-14.2019.8.10.0001 

 Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

MIGUEL RODRIGUES FERNANDES (AGRAVANTE) CARLOS SERGIO DE CARVALHO BARROS (ADVOGADO)

SOCRATES JOSE NICLEVISK (ADVOGADO)

ESTADO DO MARANHAO (AGRAVADO)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

80353
75

30/09/2020 19:29 Decisão Decisão



 

 
 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
 

 
 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0813244-12.2020.8.10.0000
 
AGRAVANTE: MIGUEL RODRIGUES FERNANDES
 
ADVOGADO: Carlos Sérgio de Carvalho Barros (OAB/MA 4.947)
 
AGRAVADO: ESTADO DO MARANHÃO
 
PROCURADOR: GUSTAVO CESÁRIO SABOIA DE ALMADA LIMA
 
RELATOR: DESEMBARGADOR KLEBER COSTA CARVALHO
 
 
 
 

DECISÃO
 

 
 

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Miguel Rodrigues Fernandes, com pedido de antecipação
da tutela recursal, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São
Luís da Comarca da Ilha de São Luís que, nos autos da ação movida pelo ora agravante contra o Estado do Maranhão e
outro, indeferiu o pedido de tutela de evidência postulado pelo autor.
 

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de
Vargem Grande-MA, teve suas contas do exercício 2009 rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado (Acórdãos PL-
TCE n.os 545/2015 e 1016/2013).
 

Argumenta, em suma, que no bojo processo do TCE n. 7873/2011 não ocorrera sua citação válida para
integrar o processo, o que motivou o pedido de concessão de tutela de evidência na origem, uma vez que o Estado do
Maranhão, em sua peça de defesa, não gerou dúvida razoável quanto ao fato arguido, nos termos do artigo 311, IV, do
CPC.
 

Sob esse aspecto, aduz que “diante do teor da contestação apresentada pelo Estado do Maranhão, ora
agravado, o agravante dirigiu ao Juízo a quo pedido de concessão de tutela de evidência especificamente em relação a
Tomada de Contas Especial nº 7.873/2011, tendo por objeto o Convênio nº 1013.399/2007 SECID (objeto exclusivo do
presente recurso), uma vez que, neste ponto, o ente estadual não opôs dúvida razoável sobre os fatos aduzidos pelo
agravante (ausência de citação), tampouco manifestou qualquer impugnação aos documentos por ele apresentados,
mas, ao contrário, se baseando nos mesmos documentos, apontou como suposta prova da citação no referido processo
administrativo ofício e AR que, inequivocamente, não tratam da citação”.
 

Sustenta que houve “equívoco do Estado ao considerar que os documentos de id 22119933, páginas 100 a
103 (autos de origem), comprovariam a citação do agravante no Processo Administrativo nº 7823/2011 (ainda que
através de terceiro), uma vez que tais documentos, evidentemente, não dizem respeito à suposta citação perante o
TCE, mas a notificação expedida pela Corregedoria do Estado, previamente ao envio da documentação ao TCE”, razão
por que entende patente o vício de ausência de citação.
 

Pugna, assim, pela concessão de “antecipação da tutela recursal para deferir a tutela provisória de
evidência pleiteada, com a suspensão até julgamento final dos efeitos dos acórdãos PL-TCE nº 1016/2013 e PL-TCE
363/2017, exarados nos autos da Tomada de Contas Especial nº 7.873/2011, tendo por objeto o Convênio nº
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1013.399/2007 SECID, com imediata comunicação ao Tribunal de Contas do Estado, para a adoção das providências
cabíveis e exclusão do nome do agravante da lista de gestores com contas desaprovadas”. Requer, no mérito, o
provimento do recurso.
 

Intimado a se manifestar antes da apreciação do pedido liminar, o Estado do Maranhão limitou-se a
informar que o ex-gestor, ora agravado, foi devidamente citado nos autos da Tomada de Contas Especial nº 7.873/2011.
 

É o relatório. Decido.
 

Examino o pleito de concessão de antecipação de tutela recursal, fazendo-o à luz das disposições do art.
995, parágrafo único, c/c 1.019, I, do Código de Processo Civil.
 

Esses dispositivos legais, juntamente com os escólios doutrinário e jurisprudencial, permitem asseverar
que a concessão da liminar ao agravo depende de dois requisitos fundamentais: o fumus boni iuris, revelado pelo juízo
de probabilidade acerca da existência do direito material ameaçado (plausibilidade do direito alegado); e o periculum in
mora, traduzido na possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação em virtude do decurso do
tempo (perigo da demora na prolação da decisão).
 

O pedido realizado pela parte agravante na origem – e no presente agravo – fundamenta-se no artigo 311,
IV, do CPC, que versa sobre tutela de evidência, e encontra-se disciplinado da seguinte maneira:
 

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de

risco ao resultado útil do processo, quando:

 
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

 
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

 
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

 
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que

o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

 
A controvérsia instaurada no presente recurso refere-se exclusivamente à alegada ausência de citação do

agravante na Tomada de Contas Especial nº 7.873/2011, que tramitara junto ao Tribunal de Contas do Estado; segundo
o postulante, após tecer os fundamentos necessários na petição inicial e juntar a integralidade dos autos da Corte
Estadual de Contas, demonstrando a ausência de realização do ato citatório, o Estado do Maranhão, em sua
contestação, deixou de apresentar dúvida razoável à alegação autoral.
 

Examinando prefacialmente o feito, tenho que assiste razão ao agravante.
 

Com efeito, examinando os documentos colacionados à inicial do processo de origem, bem como a cópia
integral dos autos da Tomada de Contas Especial nº 7.873/2011, observo que em nenhum deles consta a expedição de
mandado de citação com aviso de recebimento ao ex-gestor Miguel Rodrigues Fernandes; tal fato põe em xeque a
existência mesma do encaminhamento do ato citatório por meio de carta registrada com aviso de recebimento para
apresentação, pelo agravante, da competente defesa no processo administrativo em epígrafe1.
 

Naturalmente, não se deve perder de vista que a citação pode ser recebida por pessoa distinta daquela
que figura como imputada no processo administrativo, bem como o comparecimento espontâneo do representado supre
a nulidade da citação (inteligência do art. 127, parágrafo 3º, da Lei orgânica do TCE/MA); entretanto, a hipótese
presente nos autos é diametralmente distinta, afinal, não há prova mínima que o mandado de citação com aviso de
recebimento fora devidamente expedido.
 

Prova dessa conclusão sumária é que, no bojo da Tomada de Contas Especial nº 7.873/2011, foram
produzidos três Ofícios citatórios (dirigidos a Miguel Rodrigues Fernandes, agravante, Telma Pinheiro Ribeiro e Maria
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Aparecida da Silva Ribeiro); entretanto, somente constam dos autos dois avisos de recebimento devidamente
preenchidos e recebidos (referentes aos Ofícios n. 160/2012 e 165/2012, enviados a Telma Pinheiro Ribeiro e Maria
Aparecida da Silva Ribeiro), segundo se observa dos atos processuais produzidos no sobredito processo e que podem
ser visualizados mediante o exame da cópia integral do feito colacionado na origem e, também, no presente recurso 
(Ids. 7891813 - Pág. 32/37).
 

Instado a se manifestar em diversas oportunidades, o Estado do Maranhão, tanto na contestação2, quanto
no presente recurso, deixou de apresentar dúvida razoável – amparada em documento idôneo – de que o agravante fora
devidamente citado no processo administrativo de Tomada de Contas Especial nº 7.873/2011 o que, a rigor, não pode
conduzir a outra conclusão senão a de que o ex-gestor não fora instado a apresentar defesa no processo em epígrafe.
 

Sabe-se que a ausência de citação, seja em processo judicial ou administrativo, caracteriza vício de
extrema ordem, na medida em que tolhe a prerrogativa do representado de se valer dos mecanismos de defesa
presentes no ordenamento, de modo que configura irrefreável violação ao devido processo legal (art. 5º, LV, da CF3), 
mesmo porque, segundo o caput do artigo 127 da Lei Orgânica do TCE/MA, a citação constitui formalidade essencial 
ao procedimento.
 

É nesse sentido o seguinte precedente desta Corte de Justiça:
 

AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL.

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO GESTOR NO ENDEREÇO FORNECIDO. CARTA AR SEM A OPOSIÇÃO DO

RECEBIDO PELO DEMANDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA

DEFESA. OCORRÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

AGRAVO IMPROVIDO. I. Como sustentáculo do princípio da ampla defesa e contraditório, o ato citatório válido

constitui pressuposto processual de validade objetivo intrínseco que não sendo observado contamina todo o

procedimento por grave lesão aos direitos do réu. II. A citação postal quando autorizada por lei, exige o aviso de

recebimento (Súmula 429 do STJ). Comprovado vício na citação inicial do gestor para apresentar defesa, tem-se

como nulo o acórdão que rejeitou suas contas. III. É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo

regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de

ser mantida a r.decisão vergastada pelos próprios fundamentos. (AgRg no HC 360.280/PR, Rel. Ministro Felix

Fisch er, quinta turma, julgado em 24/10/2017, dje 30/10/2017). IV. Agravo Interno improvido. (AgIntCiv no(a)

RemNecCiv 036627/2016, Rel. Desembargador(a) ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR, SEGUNDA CÂMARA

CÍVEL, julgado em 03/04/2018, DJe 06/04/2018)

 
Há, portanto, nítida plausibilidade da tese recursal. O perigo da demora, por sua vez, advém dos

incontroversos efeitos deletérios que a manutenção de condenação em Corte de Contas pode causar, notadamente
quando houve aparente violação ao devido processo legal.
 

Ante o exposto, presentes os requisitos essenciais à concessão da tutela de evidência vindicada, DEFIRO o pedido de
antecipação de tutela recursal, para que sejam suspensos os efeitos dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas do Estado 
contra o agravante exclusivamente no bojo da Tomada de Contas Especial nº 7.873/2011.  

Comunique-se o Juízo a quo e o Tribunal de Contas do Estado. 
Ultimadas as providências antes determinadas ou transcorridos os prazos respectivos, encaminhem-se os autos à

douta Procuradoria Geral da Justiça. 
Intime-se. Publique-se. 
São Luís (MA), 30 de setembro de 2020.  

 
 

 
 

Desembargador Kleber Costa Carvalho
 

Relator
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“Ora et labora”

1 Art. 127. Na instrução dos processos, constitui formalidade essencial a ciência da parte para apresentar defesa. § 1º - A citação, para os efeitos do caput, far-se-á
mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço indicado pelo responsável, consoante estabelecido no art. 2º, independentemente
da assinatura ou rubrica de próprio punho do citado.

2 A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem
necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos
supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015) (AgInt no AREsp
1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019).

3 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
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