
26/10/2020

Número: 0813954-91.2020.8.15.0000 
 

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

 Órgão julgador colegiado: 3ª Câmara Cível 
 Órgão julgador: Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque 

 Última distribuição : 26/10/2020 

 Valor da causa: R$ 0,00 

 Processo referência: 0847694-90.2016.8.15.2001 

 Assuntos: Tutela de Urgência 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? SIM 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Tribunal de Justiça da Paraíba
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

RENATO MENDES LEITE (AGRAVANTE) ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO (ADVOGADO)

ESTADO DA PARAIBA PROCURADORIA GERAL DO

ESTADO (AGRAVADO)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

84611
73

26/10/2020 22:39 Decisão Decisão



 

 Poder Judiciário da Paraíba
3ª Câmara Cível

Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque  

 

Processo nº: 0813954-91.2020.8.15.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assuntos: [Tutela de Urgência]
AGRAVANTE: RENATO MENDES LEITE
AGRAVADO: ESTADO DA PARAIBA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 

Vistos etc,

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela provisória recursal
interposto por , hostilizando decisão interlocutória proveniente do Juízo de DireitoRenato Mendes Leite
da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, proferida nos autos da Ação Declaratória de
Nulidade nº 0847694-90.2016.8.15.2001, movida contra o , ora agravado.Estado da Paraíba

Do histórico processual, verifica-se que a magistrada “a quo” rejeitou o pedido de tutela
antecipada, por não vislumbrar fatos novos que ensejassem outra apreciação da matéria para suspensão
dos efeitos da decisão do Acórdão do TCE/PB AC2 – TC 02279/2016.

Insatisfeito, o agravante relatou, em síntese, que ajuizou ação anulatória contra Acórdão do
TCE/PB AC2 – TC 02279/2016, que ensejou a irregularidade na prestação de contas do convênio
020/2011, celebrado entre a Secretaria de Saúde da Paraíba e o Município de Alhandra.

Para tanto, aduziu que houve irregularidade da notificação do ora recorrente junte ao TCE, bem
como a constatação de vício na motivação do ato administrativo impugnado, eis que, segundo ele, os dois
equipamentos (1 agitador Klein e 1 fotômetro de chama) citados foram entregues à Edilidade.

Argumentou que a decisão exarada no AI nº 0804750-62.2016.8.15.000, por esta Relatoria, não
será adequada à presente hipótese, já que há novas provas que atestam a presença de vício de motivação,
tornando nulo o ato, com aplicabilidade da teoria dos motivos determinantes.

Outrossim, alegou que passados mais de quatro anos a ação anulatória não fora julgada.

Por fim, ensejando a presença dos requisitos necessários, pleiteou a concessão da tutela
provisória recursal para suspensão dos efeitos do Acórdão AC2 – TC 02279/16 e o provimento final do
recurso.

É o relatório.

DECIDO

A concessão de liminar em agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código
de Processo Civil/2015, “in verbis”:
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“Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de
aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou
”parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

 Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, cumpre assentar que, em sede de
cognição sumária, única cabível no presente estágio do processo, a concessão da providência pleiteada
haverá de satisfazer, simultaneamente, os pressupostos legais atinentes à fumaça do bom direito, bem
como o perigo na demora.

  No caso em disceptação, o ponto controvertido gira em torno da suspensão dos efeitos do
Acórdão AC2 – TC 02279/16, questionado em ação anulatória.

Insta ressaltar que os presentes autos vieram-me distribuídos em razão de prevenção pelo Agravo
de Instrumento nº 0804750-62.2016.8.15.000, que fora provido, com decisão já transitada em julgado, em
11/12/2017.

Naquela ocasião, foi decidido pela cassação da liminar que concedera suspensão do mencionado
Acórdão do TCE, por entender inexistir nulidade da citação, uma vez que o A.R. respectivo foi
encaminhado pelo TCE/PB ao endereço do ora agravante, apenas sendo o mesmo recebido pelo porteiro
do prédio onde se localiza o apartamento em que tem como domicílio, imóvel este para o qual foram
encaminhadas todas as demais intimações realizadas no Processo TC 0306815 que tramitou junto à Corte
de Contas estadual

Outrossim, firmou-se entendimento de ter sido indicado na procuração outorgada ao advogado do
agravante, para fins de recebimento de citações/intimações.

Dessarte, impende considerar que, por ocasião do pedido de reconsideração à Corte de Contas, o
recorrente não suscitou a referida nulidade processual, mesmo tendo o ônus de alegá-la na primeira
oportunidade que teve para falar nos autos do processo administrativo.

Noutro viés, quanto ao argumento de fatos novos que poderiam ensejar a concessão da tutela
recursal, mister ressaltar que tais provas, alegadas “novas”, foram constituídas no ano de 2017 e da
respectiva época na qual o agravante era gestor do Município de Alhandra.

Ressalte-se, ademais, que qualquer decisão nesta Instância, neste momento, incorreria em afronta
ao Princípio de Juiz Natural, eis que a matéria sobre as “novas provas” não teve decisão, embasada em
dilação probatória, em Primeiro Grau.

  Ante todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
PROVISÓRIA RECURSAL.

Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao juízo prolator da decisão vergastada.

Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal, juntando a
documentação que entender conveniente, na forma do inciso II do art. 1.019 do CPC/2015.

Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, independentemente de nova conclusão.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 26 de outubro de 2020.
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        Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Relator
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