
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Medida Cautelar de Produção de Antecipada de Prova de 

Perícia com Pedido de Liminar ajuizada por CASTELO BRANCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E 

CONSTRUTORA LTDA em face do ESTADO DO MARANHÃO, ambos já qualificados na inicial. A 

Requerente, em epítome, solicita liminarmente e inaudita altera parte medida cautelar preparatória para 

que seja determinada a imediata produção antecipada de provas no Prédio sede das Promotorias da 

capital, a fim de que se realize o exame pericial para verificar a quantidade de serviços por esta 

executados, discriminando-os, inclusive alguns autorizados informalmente pela Procuradoria Geral de 

Justiça. Prossegue requerendo, ainda a nomeação de perito, facultando as partes a indicação de 

assistentes técnicos e formulação de quesitos. Alega que teve o contrato rescindido unilateralmente pela 

Administração Pública, narrando que o não cumprimento de algumas fases da obra deveu-se à própria 

contratante, já que durante certo tempo, o prédio continuou ocupado por membros e servidores do 

Ministério Público. Narra, como perigo da demora, a evidente violação ao seu direito de provar os 

prejuízos decorrentes do acréscimo de serviços de engenharia realizados, após a entrega do mencionado 

prédio para outra empresa responsável pela retomada da obra. Vieram-me os autos para a apreciação do 

pedido de liminar. É o breve relato. De início, defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado, 

por ter o entendimento da sua pertinência ao caso em tela e com fulcro na Lei n° 1.060/1950 e art. 5°, inc. 

LXXIV da Constituição Federal, sendo que apesar da Requerente ser pessoa jurídica, a sua situação de 

dificuldade financeira, de acordo com os documentos por ela juntados aos autos, a inviabiliza com o ônus 

processual. Passada essa etapa, em consulta aos autos, estou convencido da prova inequívoca do direito 

da Requerente e da verossimilhança da suas alegações, assim como da urgência que a presente 

situação demanda. Desta feita, da análise preliminar, observo a prudência e justificativa legal para a 

concessão da medida antecipatória, ante a configuração da presença dos requisitos autorizadores do 

fumus boni iuris e periculum in mora. É notório nos autos que a Requerente realizou obras e serviços no 

prédio das Promotorias da Capital e como pretende mover ação ordinária de reparação civil para 

cobrança do valor atinente aos serviços que executou, é plausível que solicite perícia para a constatação 

e delimitação da prestação realizada. Ressalta-se ainda que o vislumbramento do perigo na demora, pois 

como a Requerida já firmou contrato de com outra construtora para dar continuidade às obras de 

recuperação e reforma do prédio, havendo o risco de desaparecimento - face a modificação do estado do 

imóvel ao tempo da rescisão - dos empreendimentos e serviços executados à época pela Requerente. 

Sobre o tema da liminar, cito in verbis a lição do saudoso jurista Hely Lopes Meireles, em sua celebre 

obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 13ª 

Ed. RT: "A liminar não é liberalidade da justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não 

pode ser negado quando ocorreu os pressupostos, como também não deve ser concedida quando 

ausentes os requisitos de sua admissibilidade" [pag.51] (grifamos) Ao apreciar as "ações preparatórias" 

como estas, assim como a utilização das "tutelas de urgência", cabe ao julgador a adequada e ponderada 

utilização, haja vista que, por serem ferramentas importantes e direcionadas especificamente para os 

casos previstos em lei, devem ser utilizadas em situações que, concretamente, estejam adaptadas aos 

comandos legais, conforme o seu convencimento, pois é dado ao discernimento do julgador a melhor 

utilização desses relevantes institutos processuais e, com supedâneo no seu poder da cautela, aplicá-los. 

Desse modo, diante de todo o exposto, adstrito apenas ao que fora suplicado e presentes os 

pressupostos autorizativos à concessão initio litis do pedido da liminar, DEFIRO-A para determinar: a) a 

realização de perícia no Prédio sede das Promotorias da capital, situado na Av. Carlos Cunha nesta 

cidade e b) a suspensão das obras de recuperação estrutural e reforma do aludido prédio. CITE-SE o 

Réu, no caso o ESTADO DO MARANHÃO, na figura de sua Procuradora-Geral para contestar no prazo 

de 20 (vinte) dias (art. 802 c/c art. 188 do CPC), contado esse prazo da execução da medida, 

presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso a ação não seja 

contestada. Publique-se. Intimem-se. São Luís/MA, 09 de março de 2012. Megbel Abdala Tanus Ferreira 
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