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DESPACHO

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela  Agência 
Estadual de Vigilância Sanitária do Estado da Paraíba - AGEVISA, em face 
da  decisão  de  fls.  76/76-v,  que indeferiu  o  pedido  de  efeito  suspensivo  ao 
agravo de instrumento por ela manejado.

Alega a requerente que o decisum destaca que “seria razoável 
a  concessão  do  efeito  suspensivo  ao  agravo  se  houvesse  prova,  ao 
menos,  indiciária  de  que  o  quadro  de  inspetores  sanitários  estivesse 
precário  ao  ponto  de  que  a  única  maneira  seria  determinar  viagens  à 
agravada para fora de sua área de lotação, porém, não se vislumbra tal 
situação na hipótese vertente.”

Assevera  que  o  documento  de  fls.  67/68  atesta  que  existem 
somente três inspetores farmacêuticos para, aproximadamente, 890 (oitocentos 
e noventa) estabelecimentos, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo 
para que seja possibilitada a designação da requerida em viagens a trabalho.

Por fim, fala sobre a impossibilidade de concessão de liminar em 
sede  de  mandado  de  segurança  sob  o  fundamento  do  princípio  da 
razoabilidade e pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. 

É o que basta relatar. 
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Decido.

Inicialmente, é de se destacar a possibilidade de reconsideração 
da decisão, vez que esta encontra fundamento legal no art. 527, II, parágrafo 
único do Artigo 527 do Código de Processo Civil, que passo a transcrever: 

“Art. 527. (…).

II  -  converterá  o agravo de instrumento em agravo retido, 
salvo  quando se tratar  de decisão suscetível  de causar  à 
parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos 
de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em 
que a apelação é recebida, mandando remeter os autos ao 
juiz da causa; (…).

Parágrafo único. A decisão liminar, proferida nos casos dos 
incisos II e III do caput deste artigo, somente é passível de 
reforma no momento do julgamento do agravo,  salvo se o 
próprio relator a reconsiderar.”

Pois bem, em primeiro lugar, ressalto que a liminar impugnada 
pela requerente foi no sentido de que ela se abstivesse de designar a requerida 
para a realização de viagens com pernoite fora da sua área de lotação.

Ao analisar o pedido de efeito suspensivo ao agravo, entendi que 
deveriam ser mantidos os efeitos do mencionado comando judicial, em razão 
do princípio da razoabilidade, principalmente porque a requerida possui uma 
filha de tenra idade que necessita dos cuidados maternos.

Ademais,  assim como relatado,  consignei  que seria possível  a 
concessão do efeito suspensivo  “se houvesse prova, ao menos, indiciária 
de que o quadro de inspetores sanitários estivesse precário ao ponto de 
que a única maneira seria determinar viagens à agravada para fora de sua 
área de lotação”.

A requerente, no presente pedido de reconsideração, alega que 
o expediente de fls. 67/68 destaca que existem apenas três inspetores para 890 
(oitocentos e noventa) estabelecimentos, o que, no seu entender, autorizaria a 
concessão do efeito suspensivo.

A meu ver, tal documento não serve para o intento da pleiteante, 
pois  ainda  existem  dois  servidores  que  podem  prestar  suas  atividades  em 
localidades mais distantes, desde que resguardados o direito dos mesmos ao 
recebimento  de  diárias,  podendo  o  labor  da  requerida,  perfeitamente,  ser 
intensificado,  até  com  mais  ênfase,  em  sua  área  de  atuação,  enquanto 
permanecer a situação encartada nestes autos. 
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Por  outro  lado,  entendo  que  inexiste  qualquer  empecilho  à 
concessão de liminar em mandado de segurança com base no princípio  da 
razoabilidade, vez que, embora não positivado, trata de postulado ao qual deve 
se lastrear todo o ordenamento jurídico. 

Nesse sentido, acosto precedente que corrobora a aplicação do 
princípio da razoabilidade em Mandados de Segurança, in verbis:

“REMESSA  OFICIAL.  CONCURSO  PÚBLICO.  PUBLICAÇÃO 
PARA  POSSE.  LONGO  TEMPO  ATÉ  A  NOMEAÇÃO. 
CONVOCAÇÃO SOMENTE POR IMPRENSA LOCAL. PERDA 
DO PRAZO PELA CANDIDATA. MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCESSÃO.  PERIODO  LONGO  PARA  NOMEAÇÃO. 
PUBLICIDADE  DO  ATO  DE  NOMEAÇÃO  ATRAVÉS  DE 
SEMANÁRIO  OFICIAL.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA 
RAZOABILIDADE. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. 
PRECEDENTES  DO  STJ  E  DO  TJ/PB.  MANUTENÇÃO  DA 
DECISÃO.  APLICAÇÃO  DO  §  1º  DO  ART.  557  DO  CPC. 
SEGUIMENTO NEGADO. - Há entendimento pacífico da Corte 
Superior no sentido de que caracteriza violação ao princípio 
da  razoabilidade a  convocação  para  determinada  fase  de 
concurso  público  apenas  mediante  publicação  do 
chamamento em diário oficial quando passado considerável 
lapso  temporal  entre  a  realização  ou  a  divulgação  do 
resultado  da  etapa  imediatamente  anterior  e  a  referida 
convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato 
acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações 
oficiais.” (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
00002937820118150781 - Órgão (- Não possui -) - Relator DES 
MARCOS  CAVALCANTI  DE  ALBUQUERQUE  -  j.  em  12-08-
2014)

Desse  modo,  creio  que  a  decisão  vergastada  se  mostrou 
adequada ao caso concreto, razão pela qual, sem maiores delongas, indefiro 
o pedido de reconsideração.

P.I.

                                                      João Pessoa,  20 de agosto de 2014.

                                  Des. José Aurélio da Cruz
                                                                             Relator 
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