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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

 

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

 

 

 

 

Processo nº 0801106-88.2019.8.14.0015.

 

 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

 

 

 

 

Vistos, etc.                                

 

Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo com Pedido de Liminar impetrado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM

EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP contra ato do Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal de

Castanhal.
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Relata o impetrante, em síntese, que o ato coator, o Decreto nº 002/2019, que estabelece diretrizes para a aplicação da legislação

municipal relativa aos profissionais do magistério, determinando como parâmetro de cálculo o regramento (carga horária) do edital do

concurso no qual o profissional do magistério foi aprovado para ingresso no serviço público municipal e interpretando de forma

equivocada a substituição temporária prevista em lei, vai de encontro ao previsto na legislação municipal em vigor, visto que altera

expressamente a base de cálculo da remuneração dos professores deste Município, sendo, portanto, manifestamente ilegal, razão pela

qual pugna pela concessão de liminar para suspensão do ato coator, e, ao final, a concessão da segurança para anulá-lo.

 

É o Relatório. DECIDO.

 

Inicialmente, cumpre-me observar que hodiernamente “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem

 (art. 300, do NCPC). Vê-se, pois, que o novoa probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

regramento processual civil exige, para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de

tutela) os mesmos e idênticos requisitos, quais sejam, o  e o .fumus boni iuris periculum in mora

 

Outrossim, prevê o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009:

 

Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

 

[...]

 

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo

de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

 

Uma vez que a medida acaba por suprimir, de início, o contraditório, deve restar devidamente claro ao magistrado o preenchimento

das exigências legais, o que demanda parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.
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No tocante ao requisito da relevância do fundamento da demanda, deve ser entendido como a existência de prova inequívoca, capaz de

convencer o juízo da verossimilhança da alegação contida no pedido, ou seja, suficiente para fazer o magistrado chegar à conclusão de

que a versão do autor é uma verdade provável sobre os fatos, bem como de que há chance de êxito ao final da demanda.

 

Como cediço, a prova inequívoca não é aquela que conduz a uma verdade plena, absoluta, real, que, bem se sabe, é um ideal

inatingível, tampouco aquela melhor verdade possível (mais próxima à realidade), que só se obtém por meio de uma cognição

exauriente. Por prova inequívoca deve-se entender aquela consistente, capaz de induzir o julgador a um juízo de probabilidade,

perfeitamente possível em sede de cognição sumária.

 

No que tange ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, tal requisito, para que reste configurado, faz-se necessário:

a) que seja impossível o retorno ao  (dano irreparável); b) que, mesmo sendo possível o retorno ao , astatus quo ante status quo ante

condição econômica do réu não garante que isso ocorrerá ou os bens lesados não são passíveis de quantificação de maneira a viabilizar

a restituição integral dos danos causados (dano de difícil reparação).

 

Do exame dos autos verifico, em juízo de cognição superficial e sumária, que estão presentes, nesse momento, os requisitos exigidos

em lei para a concessão do pedido de antecipação da tutela, haja vista que presentes nos autos provas hábeis a convencer o juízo da

probabilidade de que a alegação seja verdadeira.

 

No que tange ao fundado receio de dano irreparável, vejo que a demora na prestação jurisdicional poderá acarretar a manutenção de

uma situação que inclusive este Juízo já teve a oportunidade de se manifestar quanto ao seu mérito, quando da prolação de sentença

nos autos do Mandado de Segurança nº 0800334-28.2019.8.14.0015, impetrado por diversos professores em litisconsórcio facultativo.

 

Por sua vez, o perigo de irreversibilidade, na hipótese dos autos, é bem mais visível em relação aos substituídos pelo impetrante, uma

vez que tiveram suas remunerações reduzidas de forma drástica e inesperada pelo ato atacado neste .writ

 

Ante o exposto e com base no art. 300 do NCPC, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para suspender os

efeitos do Decreto nº 002/2019 desde a sua publicação no Diário Oficial do Município de Castanhal.

 

Arbitro multa diária )no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais .
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Providencie a Secretaria Judicial o cumprimento das seguintes diligências:

 

1. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que apresente informações no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 7º, I,

da Lei nº 12.016/09. Dê-se também ciência do feito, ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para que caso

queira, ingresse no feito mandamental (art. 7º, II, da Lei nº 12.016/09).

 

2. Após a manifestação da autoridade coatora ou o escoamento do prazo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, pelo prazo de 10

(dez) dias (art. 12, caput, da Lei nº 12.016/09). 

 

3. Em seguida, conclusos.

 

P. R. I. Cumpra-se.

 

 

Castanhal/PA, 18 de março de 2019.

 

 

DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAÚJO LEITE

 

Juiz(a) de Direito
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SERVE A PRESENTE DECISÃO, SE NECESSÁRIO, COMO OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.

 

 

SERVE O PRESENTE DESPACHO/DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, NOS TERMOS
DA PORTARIA Nº 002/2009-GJ1VCIV, podendo a sua autenticidade ser comprovada no site www.tj.pa.gov.br em consulta de
1º grau Comarca de Castanhal.
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