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Vistos, etc.

Trata-se  de  Pedido  de  Reconsideração  interposto  no  Agravo  de

Instrumento no intuito de ver modificada a decisão de fls.643/646, que manteve a

decisão de primeiro grau,  apenas fixando um prazo maior  para cumprimento da

ordem.

 Alega o Recorrente que não existe qualquer servidor aprovado para

o cargo de Professor BI e BII que ainda não tenha sido convocado, o que acarreta

na perda de objeto da demanda.

Sustenta que a liminar foi satisfativa, irreversível e esgotou o objeto

da ação, na medida em que determinou a exoneração dos professores contratados

por  excepcional  interesse  público  e  determinou  a  nomeação  dos  candidatos

aprovados no concurso público de 2013.

Argumenta  também  que  na  ação  civil  pública  só  poderia  ser

concedida liminar após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de

direito público, que deveria se pronunciar no prazo de setenta e duas horas.



 

Agravo de Instrumento nº 0000705-82.2015.815.0000

Requer,  assim,  a  suspensão  da  decisão  atacada  até

julgamento do mérito do recurso.

É o relatório. 

Passo a decidir.

Impossível o acolhimento do pleito da Requerente. Primeiro,

porque  inexiste  no  ordenamento  jurídico  pátrio  o  instituto  de  pedido  de

reconsideração. A lei se refere à possibilidade do magistrado exercer o juízo

de retratação, em primeiro grau, o que não se coaduna com a questão ora

debatida.

Entretanto, em algumas situações, dependendo da decisão do

Relator, se existentes motivos supervenientes que justifiquem a reanálise da

referida decisão, as partes poderão requerer a sua reconsideração.

A reconsideração da decisão vem sendo largamente utilizada

pelos magistrados como uma forma de correção do chamado erro in judicando.

No entanto, no caso em tela, não vislumbro erro na decisão

proferida  nem  a  existência  de  argumentos  convincentes  formulados  pelo

Requerente que façam derruir o convencimento firmado no tocante à decisão

de fls.643/646.

Exsurge dos autos que o Município de Cajazeiras pretende a

reforma  da  decisão  que  concedeu  a  tutela  antecipada,  determinando  a

exoneração de professores contratados e a nomeação daqueles  que foram

aprovados em concurso público para os cargos de Professor  de Educação

Básica I,  Professor  de Educação Básica II e  Professor  BI.

Em  relação  ao  argumento  de  que  a  liminar  foi  satisfativa,

esgotando o objeto da ação, sem permitir o contraditório e a dilação probatória,

basta citar o elucidativo julgado do STJ. Vejamos:.
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"A vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92
e  1º  da  Lei  9.494/97,  quanto  à  concessão  de
antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos
casos  de  aumento  ou  extensão  de  vantagens  a
servidor público, não se aplica nas hipóteses em que
o  autor  busca  sua  nomeação  e  posse  em  cargo
público,  em razão  da  sua  aprovação  no  concurso
público"  (AgRg  no  AREsp  15.804/GO,  Rel.  Min.
Benedito  Gonçalves,  Primeira  Turma,  DJe
11/03/2013).

Rejeito, portanto, a preliminar levantada.

Argumenta também que na ação civil  pública só poderia ser

concedida liminar após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica

de direito público, que deveria se pronunciar no prazo de setenta e duas horas.

Entretanto,  não  demonstra  nenhum  prejuízo  advindo,

exclusivamente,  da falta  de intimação do Município  antes da concessão da

liminar.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
CONCESSÃO  DE  LIMINAR  SEM  OITIVA  DO
PODER  PÚBLICO.  ART.  2°  DA  LEI  8.437/1992.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
1. O STJ, em casos excepcionais, tem mitigado a
regra  esboçada  no  art.  2º  da  Lei  8437/1992,
aceitando  a  concessão  da  Antecipação  de  Tutela
sem a oitiva do poder público quando presentes os
requisitos legais para conceder medida liminar em
Ação Civil Pública.
2.  No  caso  dos  autos,  não  ficou  comprovado
qualquer prejuízo ao agravante advindo do fato de
não  ter  sido  ouvido  previamente  quando  da
concessão da medida liminar .
3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no Ag 1314453/RS, Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
21/09/2010, DJe 13/10/2010)

Portanto, rejeito a preliminar.
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 Alega, por fim,  o Recorrente que não existe qualquer servidor

aprovado  para  o  cargo  de  Professor  BI  e  BII  que  ainda  não  tenha  sido

convocado, o que acarreta na perda de objeto da demanda. 

Estranha  esta  alegação.  Afinal,  ao  interpor  o  Agravo  de

Instrumento  foi  outro  o  argumento  levantado.  Afirmou  o  Município  que

contratações são regulares e que os professores estão sendo chamados, mas

não  podem  ser  todos  nomeados  de  imediato  em  razão  de  óbices

orçamentários.

Deixando de lado esta contradição nos argumentos da parte,

vê-se  que  a  decisão  agravada  determinou  a  exoneração  de  professores

contratados e a nomeação daqueles que foram aprovados em concurso público

para os cargos de Professor de Educação Básica I,  Professor  de Educação

Básica II e  Professor  BI. Entretanto, no pedido de reconsideração, o Município

não menciona, em momento algum, como está a situação dos Professores de

Educação Básica I e II.

Outrossim, em relação aos Professores BI e BII, a alegação de

que é necessária a contratação precária porque existem muitos servidores em

licença, não restou provada. Isto porque o Agravo de Instrumento foi interposto

em fevereiro de 2015 e os documentos de fls.759/817, anexados em março de

2015, não demonstram a existência de nenhum servidor afastado este ano,

mas somente até, no máximo, dezembro de 2014.

Esta  relatoria  não  discorda,  totalmente,  da  contratação

temporária  de  professores.  Afinal,  existem  situações  como  a  licença  para

realização de mestrado ou para tratamento de saúde que afastam o professor

da sala de aula e não podem prejudicar o aluno. De fato, o  magistério tem de

ser desempenhado, o aluno tem direito a ter aula e o ente público tem o dever

constitucional  de  assegurar  a  presença  do  professor  em sala.  Pode  haver,

então, a excepcionalidade do  interesse  público determinante da contratação.
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Se fosse esse o  caso,  a  excepcionalidade não estaria  na  singularidade da

atividade  ou  no  seu  contingenciamento,  mas  na  imprevista,  porém,

imprescindível, prestação, que impõe que o interesse tenha de ser  atendido,

ainda que em circunstância excepcional. A necessidade da contratação, nesta

hipótese,  é  temporária,  e  o  interesse  é  excepcional  para  que  ocorra  o

desempenho da função naquela especial  condição.  Entretanto,  no caso em

tela, pelos argumentos do Ministério Público, vê-se que foram contratados nada

mais, nada menos, que 75 (setenta e cinco) professores quando candidatos

aprovados  no  certame  esperavam  sua  nomeação,  o  que  afasta  qualquer

argumento de “imprescindibilidade da prestação de serviço temporário”.

Será  que  estes  75  (setenta  e  cinco)  professores  estavam

substituindo professores em licença? Se existem professores em licença neste

ano, por que o Município não trouxe as provas? Não é possível simplesmente

supor que existe um determinado número de professores em licença sem que

exista comprovação do fato.

Diante do exposto,  ausente erro na decisão proferida e não

trazendo  o  Requerente  argumentos  convincentes,  capazes  de  modificar  o

entendimento exarado, mantenho a decisão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

João Pessoa,     de  fevereiro de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator

5


	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
	PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

