
Requerimento - jlte5cnh

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: jlte5cnh
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
28/04/2021
Requerimento nº 179/2021
Protocolo nº 3679/2021
 

Autor: Dep. Allan Kardec

Requerimento de informações ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de
Mato Grosso Sr. Basílio Bezerra Guimarães dos Santos e ao Sr. Procurador Geral do Estado de Mato
Grosso. Dr. Francisco de Assis da Silva Lopes sobre alegação de não cumprimento de sentença judicial
determinando convocação de aprovada em concurso público da Educação.

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista as informações recebidas de que nos autos do processo N. 1003441-93.2017.8.11.0001, que
tramitou perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá – Mato Grosso , tendo como reclamante
Alexandra de Paula Rotherbarth houve condenação definitiva do Estado de Mato Grosso para sua
convocação e, contudo, até o presente momento não cumprida.

Em julgamento fora reconhecido que  houve comprovação de contratação de professores temporários
exercendo cargos em vagas sem efetivo ao mesmo tempo que a reclamante Alexandra – aprovada., não é
convocada.

Ocorre que ao julgar recurso para fins de determinar a nomeação e posse da interessada no cargo de
professora de Educação Superior – Enfermagem, Campus Tangará da Serra – MT.

Entretanto, o que se observa que o Estado intimado não cumpre o julgamento proferido já transitado em
julgado e, por isso,  requeiro:

explicação ao Ilustre Secretário de Estado de Planejamento e Gestão -  Dr. Basílio Bezerra Guimarães1.
dos Santos., e ao Ilustre Procurador Geral do Estado de Mato Grosso , Dr. Francisco de Assis da Silva
Lopes, os motivos do não cumprimento da sentença judicial transitada em julgado e não cumprida.

Ressalto que o presente requerimento deve ser respondido por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias nos
termos do art. 28 da Constituição Estadual.

JUSTIFICATIVA

A democracia brasileira necessita do sistema de freios e contra pesos , ou seja, dentro do campo de atuação
de cada ente ( executivo, legislativo e judiciário ), os mesmos realizam os seus atos e, também, são
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fiscalizados em seu cumprimento.

As informações encaminhadas pela Sra. Alexandra de Paula Rothebart é de que aprovada em concurso
público estadual para a UNEMAT, não fora convocada, mesmo havendo sentença judicial transitada em
julgada nesse sentido e, ainda, que estaria a ocorrer recalcitrância do Estado em seu cumprimento.

Em julgamento fora reconhecido que  houve comprovação de contratação de professores temporários
exercendo cargos em vagas sem efetivo ao mesmo tempo que a reclamante Alexandra – aprovada., não é
convocada.

Ocorre que ao julgar recurso para fins de determinar a nomeação e posse da interessada no cargo de
professora de Educação Superior – Enfermagem, Campus Tangará da Serra – MT.

Uma sentença judicial deve ser cumprida.

Nos termos da Constituição Federal brasileira de 1988 (art. 5º, XXXVI), “a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

O conceituado constitucionalista Paulo BONAVIDES (“Curso de Direito Constitucional”, Malheiros editores)
dedica vários itens de diferentes capítulos daquela sua obra na abordagem do que sejam “direitos” e
“garantias”, distinguindo ainda o que sejam garantias constitucionais e garantias institucionais.

Segundo BONAVIDES, garantia é “uma posição que afirma a segurança e põe cobro à incerteza e à
fragilidade”, nas palavras do autor argentino LIÑARES QUINTANA.

A sentença judicial é uma garantia civilizatória e não pode ser descumprida sem haver motivos justificadores
e, no caso, não se apresenta argumentos para validar a recusa estatal em seu cumprimento.

Sendo indispensável a fiscalização desse Parlamento Estadual como função própria desse Poder no sentido
de apurar o motivo do não cumprimento da ordem judicial proferida.

Posto isto, é a síntese fática necessária para justificar o presente requerimento, esperando-se que as
autoridades prestem esclarecimentos sobre o não cumprimento da sentença judicial proferida nos autos
1003441-93.2017.8.11.0001.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 26 de Abril de 2021

 

Allan Kardec
Deputado Estadual
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