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 Vara Única da Comarca de Bom Jesus DA COMARCA DE BOM
JESUS
Praça Marco Aurélio,, s/n, Centro, BOM JESUS - PI - CEP: 64900-000

PROCESSO Nº: 0800233-59.2020.8.18.0042
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO(S): [Anulação, COVID-19]
AUTOR: JOSE NILTON SANTOS DA SILVA, ARNALDA DUARTE PEREIRA,
MARCIA BARROS DA SILVA, MARIA DAS MERCES BARROS SANTIAGO,
MINEIA ELIAS DE SOUSA, RAIMUNDA NONATA MOURAO DE CARVALHO,
ALUMA MARRIE BARBOSA DE SOUSA, ELIDA BARROS TORRES

REU: MUNICIPIO DE BOM JESUS

 

DECISÃO

Vistos etc.

JOSÉ NILTON SANTOS DA SILVA E OUTROS, ingressaram com

a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO CONTRATUAL

COM PEDIDO LIMINAR em face do MUNICÍPIO DE BOM JESUS, ESTADO DO

PIAUÍ, pelos motivos expostos na inicial de ID. 9805494.

Em síntese, alegam os requerentes que, tendo sido aprovados em Seletivo

Simplificado, Edital nº 02/2019, em conformidade com a Lei Municipal 488/2009,

são servidores temporários do Município de Bom Jesus-PI no exercício da função

de professores da Rede Pública Municipal de Educação. Que tiveram contratos

com prazos prorrogados até o mês de agosto de 2020.

O demandado suspendeu, em 24/04/2020, o contrato dos professores municipais,

admitidos sob a modalidade temporária, sob a alegação de calamidade pública

declarada no Decreto nº 12/2020.

Assim, foram editados novos contratos redefinindo as cláusulas por tempo

indeterminado, ficando suspensos os contratos de prestação de serviço bem como

as obrigações firmadas entre as partes.

Diz que os requerentes não foram previamente ouvidos quanto à determinação de

suspensão, o que trouxe enormes e irreversíveis prejuízos. Pontua que embora

inicialmente suspensas, as mesmas foram restabelecidas por meio de plataforma

on-line, os professores efetivos estão ministrando as aulas de forma on-line no

lugar dos professores temporários e recebendo salários extras, o que denotaria

verba disponível e necessidade do trabalho a ser prestado.

Com isso, busca a anulação da suspensão dos contratos que foram suspensos de

forma unilateral pela requerida, bem como o restabelecimento do pagamento dos

salários até o final da duração do contrato de cada um destes trabalhadores.
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Pede a concessão de tutela de urgência a fim de que haja o imediato

restabelecimento dos contratos com as lotações dos autores nas aulas que estão

sendo ministradas de modo on-line bem como a respectiva continuidade do

pagamento dos salários aos autores contratados temporariamente antes da

vigência do decreto nº 12/2020.

Junto a petição inicial veio a correlata documentação id nº.

Em despacho inicial de id nº 9810682, restou postergada a análise do pedido

liminar para após formado o contraditório judicial.

Por petição (id. 10044518), os autores juntam novos documentos relacionados ao

tema proposto na lide, a saber: Recomendação/Nota Técnica emitida pelo

Ministério Público do Piauí, e decisão proferida em sede de tutela provisória, na

Justiça Estadual de 1º grau do Estado de Goiás.

No id. 10592482 anexam mais jurisprudência relacionada.

Certidão de id. 10847891 dando conta de que o requerido deixou transcorre in albis

o prazo para apresentação de resposta ao pedido formulado.

O município apresenta contestação no id. 10870300, pontuando sua

tempestividade, para o fim de informar que os contratos outrora suspensos vem

sendo retomados o que conduz a ausência de interesse de agir pelos autores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão antecipatória pleiteada encontra amparo no art. 300 do NCPC/2015,

que assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de

dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Deste dispositivo se extraem os dois pressupostos necessários à

concessão da tutela pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo

da demora. Sobre a probabilidade do direito, leciona Fredie Didier Jr.:

 
“A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou
acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem
conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito)”. (DIDIER JR.,
Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 10. ed. Salvador:
Juspodivm, 2015, p. 595).

Daí se extrai que cabe ao magistrado avaliar se há elementos que

evidenciem a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado na inicial e quais as

chances de êxito do demandante.

 

Quanto ao perigo da demora, arremata:
 

“A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de
elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da
prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da
jurisdição e a eficaz realização do direito”. (Idem. p. 597).
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Conclui-se, portanto, que não basta a probabilidade do direito afirmado na inicial

para a concessão da tutela provisória de urgência. Deve haver um perigo no

aguado da tutela definitiva, para o direito tutelado, e este perigo deve ser concreto,

atual e grave, a ponto de causar à parte autora, um dano irreparável (aquele cujas

consequências são irreversíveis) ou de difícil reparação (aquele que provavelmente

não será ressarcido).

Segundo Athos Gusmão Carneiro:

 
“O deferimento da tutela provisória somente se justifica quando não for
possível aguardar pelo término do processo para entregar a tutela
jurisdicional, porque a demora do processo pode causar à parte um dano
irreversível ou de difícil reversibilidade.” (CARNEIRO, Athos Gusmão. Da
antecipação de tutela, 5ª ed., 2004, p. 31)

 

Destarte, estará configurado o segundo pressuposto autorizador da

concessão da tutela de urgência antecipada, quando demonstrado, de forma clara

e inequívoca, que a demora na solução da lide poderá acarretar o perecimento do

direito.

Em cognição sumária, própria da espécie, fazendo um juízo de probabilidade do

caso concreto, verifico que assiste razão aos demandantes. 

Nas últimas semanas, o mundo tem acompanhado a progressão do vírus Covid-19,

e seus imensuráveis reflexos administrativos, sociais e econômicos.

Diversas vem sendo as medidas adotadas por todas as esferas de Governo

(Federal, Estadual e Municipal) no intuito de minorar seus impactos.

In casu, o Município demandado, com arrimo na situação de calamidade pública

declarada no Decreto nº 12/2020, e por meio da Secretaria Municipal de Educação,

firmou termo aditivo aos contratos de prestação de serviços então vigentes com os

requerentes, para o fim de suspendê-los enquanto perdurasse a situação

extraordinária, sem prejuízo de posterior acréscimo ao tempo de contrato original.

Em sua defesa, o requerido diz que a medida excepcional adotado teria sido

razoável e proporcional, além de empossado em Lei Municipal, somado à queda

da arrecadação devido ao COVID-19, sendo que a manutenção dos contratos

temporários da educação naquele momento iriam impactar negativamente no

orçamento do Município.

Que a situação modificou-se e com a melhora na arrecadação fora editada a

portaria nº 69, de 13 de julho de 2020, dispondo sobre os critérios de retomada dos

contratos suspensos.

Pois bem.
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A Lei n. 488/2009, em seu artigo 2º, inciso III, e §1º do artigo 4º, dispõe sobre a

contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de

excepcional interesse público em Bom Jesus, nos termos do art. 37, IX, da

Constituição Federal, permite a contratação, por exemplo, de professor para suprir

a falta de docente da carreira decorrente de impedimentos diversos ou até

encerramento do período letivo (id. 10870325).

Os requerentes se submeteram ao competente teste seletivo simplificado e assim

foram devidamente contratados. A situação pandêmica vivenciada e sem

precedentes históricos impactam fortemente nos contratos administrativos em

geral, não tendo sido diferente neste caso.

Todavia, a suspensão dos contratos dos professores temporários e, por

conseguinte, do pagamento dos seus salários, repentinamente, e no atual cenário

econômico-sanitário, com nítida intenção de minorar os impactos financeiros junto

aos cofres municipais dada a pandemia, ao meu sentir, vão de encontro a uma

série de garantias constitucionais que deveriam ter sido ponderados quando da

adoção da medida, e que se sobrepõe a qualquer outro interesse do ente municipal

dado contexto fático.

Oportuno ressaltar que a Lei Complementar n. 173, de 27 de maio de 2020,

estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-

2 (Covid-19), e neste houve por bem, entre outras iniciativas, a entrega de recursos

da União, na forma de auxílio financeiro, ao entes federados. Consta que a “União

entregará, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos

Municípios, em 4 (quatro) parcelas mensais e iguais, no exercício de 2020, o valor

de R$ 60.000.000.000,00 (sessenta bilhões de reais) para aplicação, pelos

Poderes Executivos locais, em ações de enfrentamento à Covid-19 e para

mitigação de seus efeitos financeiros” (art. 5º).

Portanto, o réu tem recebido recursos específicos para o enfrentamento ao

coronavírus. Segundo os ensinamentos de Ives Gandra da Silva Martins:
 "o ser humano é a única razão do Estado. O Estado está conformado para
servi-lo, como instrumento por ele criado com tal finalidade. Nenhuma
construção artificial, todavia, pode prevalecer sobre os seus inalienáveis
direitos e liberdades, posto que o Estado é um meio de realização do ser
humano e não um fim em si mesmo" (in “Caderno de Direito Natural – Lei
Positiva e Lei Natural”, n. 1, Centro de Estudos Jurídicos do Pará, 1985, p.

27). 

Os requerentes, contratados a título precário, ao contrário dos contratados em

regime celetista, não possuem FGTS, seguro-desemprego, nem tampouco tiveram

acesso ao auxílio emergencial lançado pelo Governo Federal, justamente em razão

do vínculo com a prefeitura.
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Ainda que não tendo havido a rescisão do contrato, a sua suspensão abrupta e

sem motivação adequada ofende aos princípios da solidariedade (art. 3º, I da

CF/88), dignidade da pessoa humana (CF, art. 1.º, III), do valor social do trabalho

(CF, art. 1.º, IV), bem como as demais garantias constitucionais previstas no artigo

7º da Carta Magna.

Ademais, dispõe o artigo 6º da CF, em seu caput, que a educação é um direito

social. Inclusive, é a educação um direito social deveras importante, posto que foi o

primeiro a ser citado no rol dos direitos sociais pelo legislador constituinte.

O direito à educação, a exemplo do que ocorre com o direito à saúde e à vida,

deve prevalecer sobre qualquer outro interesse do Estado, mormente quando se

trata da proteção de uma criança ou adolescente.

Veja-se que, no id. 10870300, ao se referir a aplicação da Lei Municipal nº

488/2009, o réu diz que:
 
 “(...) pela letra fria da lei, no período de pandemia, em que as aulas ficaram suspensas, tanto os
ocupantes dos cargos poderiam encontrar-se desimpedidos, como inexiste período letivo em
andamento, sugerindo, em análise superficial, a suspensão contratual”.

 

Ora, como assim os ocupantes de carreira poderiam encontra-se desimpedidos?

Não existe período letivo em andamento?

Do que consta nos autos, além de ser fato público e notório nesta urbe, o

requerido, ao encontro do que fora normatizado pelo Ministério da Educação –

MEC (Portaria n. 343, de 17 de março de 2020, alterada pela Portaria MEC n. 345,

de 19 de março de 2020) e pelo Conselho Estadual de Educação do Piauí

(Resolução CEE/PI n. 061/2020, de 26 de março de 2020), vem aplicando ao

calendário e cronograma acadêmico uma nova sistemática, pautado por meio do

regime de trabalho mediado por tecnologia.

Com isso, o ente municipal cumpre sua função como gestor da educação básica,

sendo clarividente a necessidade da atuação dos profissionais contratados para o

fim de conferir a manutenção das atividades pedagógicas, mesmo que sem a

presença de estudantes nas dependências escolares.

O Município tem a mesma demanda pelos referidos Profissionais neste momento,

assim como a tinha no momento em que realizou o teste seletivo simplificado em

que foram aprovados os autores.

Em princípio, todos os contratos temporários aqui discutidos devem ser

imediatamente restabelecidos/reativados, com o respectivo resguardado do direito

dos autores ao recebimento dos salários inicialmente pactuados, cabendo ao

demando o direcionamento dos Profissionais da Educação para cumprirem suas
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funções laborais por meio do regime de trabalho mediado por tecnologia

(videoaulas, uso de plataformas de ensino e aprendizagem, correio eletrônico,

teletrabalho e outros).

Por fim, destaco ainda que o Grupo de Trabalho para Auxílio em Medidas de

Combate ao Coronavírus (Covid-19), do Ministério Público do Estado do Piauí,

emitiu Nota Técnica Orientativa, recomendando, com apoio em NOTAS TÉCNICAS

conjuntas emitidas pelo Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e

Defesa do Patrimônio Público – CACOP, e pelo Centro de Apoio Operacional de

Defesa da Educação e Cidadania – CAODEC, dentre suas diretrizes, a

manutenção dos contratos temporários de professores e demais profissionais da

educação, nos termos da Lei Municipal editada em consonância com o art. 37, inc.

IX, da Constituição Federal, ante a suspensão das aulas prevista nos Decretos ns.

18.884, 18.913 e 18.966 por conta da pandemia do Coronavírus (Covid-19).

A edição da Portaria 069/2020 só confere ainda mais robustez a presente decisão,

tanto no que concerne à necessidade do serviço, quanto a disponibilidade de verba

para adimplemento das obrigações pactuadas, eis que disciplina não só a

retomada dos contratos suspensos, mas também a realização de novas

contratações.

Inclusive, abstrai-se do id. 10870333, que o município convoca novos profissionais

aprovados no teste seletivo 02/2019, para fins de formalização de contratação.

E isso, quando sequer restabeleceu a vigência da totalidade dos contratos

suspensos, não sendo razoável neste ponto, por ventura, alegar-se que a

convocação segue critério de necessidade administrativa em área específica,

preterindo-se 5 dos 8 autores, quando estes já tinham contrato formalizado e em

vigor, antes da descabida suspensão.

Ante o exposto, coexistindo os elementos do art. 300, do NCPC, e em

conformidade com os argumentos fáticos e jurídicos acima delineados, sem

prejuízo do que mais dos autos consta:

a) CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA, para o exato fim de

determinar, que o Requerido proceda em até 48 (quarenta e oito) horas, ao

restabelecimento/reativação de todos os 08 contratos temporários suspensos

discutidos neste processo, sob pena de incorrer em multa diária, que arbitro em

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$

50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de sua incursão nas sanções penais

por crime de desobediência, previstas no art. 330, do Código Penal.

b) O município deverá alocar os profissionais da Educação atingidos pela

suspensão aqui discutida para que exerçam suas funções em regime de trabalho
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remoto, de banco de horas ou por qualquer outro disciplinado pela gestão

municipal, assim como já vem sendo feito com os servidores de carreira, devendo

cada dia em que vigorou a suspensão ser acrescido ao tempo total de contrato

firmado, remunerando-se os profissionais de acordo com a respectiva vigência do

mesmo.

Intime-se/Notifique-se o demandado para integral ciência e cumprimento.

Outrossim, intime-se o demandante do inteiro teor desta decisão.

Certifique-se novamente a serventia judicial quanto à tempestividade da

contestação de id. 10870300, atentando-se aos prazos estabelecidos em Atos

Normativos editados por este Tribunal de Justiça, referentes ao enfrentamento da

pandemia de Covid-19, bem como à eventuais feriados nacionais.

Ato contínuo, intime-se o autor para em 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto as

alegações postas no id. 10870300.

Transcorrido o prazo assinalado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público

Estadual para emissão de parecer sobre o caso.

Com a manifestação do MP, volvam-me conclusos.

ADOTEM-SE AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS, COM URGÊNCIA, EM

REGIME DE PLANTÃO.

 CUMPRA-SE.

 

BOM JESUS-PI, 21 de julho de 2020.

Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de Bom Jesus 
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