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AO		EXCELENTÍSSIMO		SENHOR		DOUTOR		JUIZ	 	DE	 	DIREITO		DA		____		VARA		CÍVEL			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
E			CRIMINAL			DA			COMARCA			DE			CAMPO			NOVO			DO			PARECIS	 		

		

COVID-19	 		
Suspensão			de			aulas			presenciais			híbridas	 		

Classi�icação			do			Município			em			Risco			Muito			Alto	 		
		

		

SINDICATO	 	DOS	 	SERVIDORES	 	PÚBLICOS	 	MUNICIPAIS	 	DE			 	 	 	 	 	
CAMPO	 	NOVO		DO		PARECIS-MT,	 		pessoa  jurı́dica  de  direito  privado,  devidamente  	 	 	 	       
inscrito  no  C.N.P.J.  sob  o  nº  08.844.586/0001-82,  e  no  Ministério  do  Trabalho  e               
Emprego  -  MTE  –  (certidão  anexa),  estabelecido  nesta  cidade  de  Campo  Novo  do               
Parecis,  na  Av.  Porto  Velho,  nº  435-NE  -  Centro,  através  de  sua  Presidente,  Srª.                
Jerusa  Pinto  Pinheiro,  brasileira,  casada,  servidora  pública,  domiciliada  nesta           
cidade  de  Campo  Novo  do  Parecis  -  MT,  no  endereço  mencionado  acima,  por  meio                
de  sua  advogada  legalmente  constituı́da  (instrumento  procuratório  incluso)  que  a            
presente  subscreve,  com  escritório  pro�issional  nesta  cidade,  à  Rua  Sucupira,  nº             
1123-NE  –  Nossa  Senhora  Aparecida,  endereço  eletrônico         
r.leianevieira@gmail.com ,  com  fulcro  nos  artigos  294  e  seguintes  do  CPC  e  artigo              
8º,  III  da  CF/88,  vem,  respeitosamente,  perante  Vossa  Excelência  para  propor,             
como   efetivamente   propõe:     

AÇÃO			COLETIVA			DE			TUTELA			ANTECIPADA			DE			
URGÊNCIA			EM			CARÁTER			ANTECEDENTE			C/C			
PEDIDO			DE			LIMINAR				INAUDITA			ALTERA			PARS	 		

em  face  do   MUNICÍPIO		DE		CAMPO		NOVO		DO		PARECIS-MT,		   	 	 	 	 	 	
pessoa  jurı́dica  de  direito  público  interno,  criada  pela  Lei  nº  5.315/88,  inscrito  no               
C.N.P.J.(MF)  sob  o  nº  24.772.287/0001-36,  situado  na  Av.  Mato  Grosso,  nº  66-NE  –               
Centro,  nesta  cidade  de  Campo  Novo  do  Parecis-MT,   representado	 	pelo	 	Sr.		        	 	 	
Rafael	 	Machado,	 	prefeito	 	municipal,	 		o  que  faz  pelos  fatos  e  motivos  a  seguir  	 	 	 	          
expostos: 	 		 	
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I			–		   DO			INTERESSE			EM			AGIR			E			DA			LEGITIMIDADE			DO			SINDICATO	    

E�   cediço  que,  o  interesse  de  agir  é  uma  condição  imposta             
pelo  Diploma  Processual  Civil  para  o  ajuizamento  de  qualquer  ação  e  é  de�inido               
pelo  Direito  como  a  necessidade  de  o  autor  da  causa  demonstrar  uma  razão,  um                
motivo   objetivo   para   fazer   o   pedido   judicial.   

A  legitimidade  dos  órgãos  de  classe  para  pleitear  em  juı́zo            
em  nome  de  seus  �iliados  é  assegurada  pelo  artigo  8°,  inciso  III,  da  Constituição                
Federal,   o   qual   estabelece   o   seguinte:     

“Art.   8º   -   (...);   

III  -  ao  sindicato  cabe  a  defesa  dos  direitos  e  interesses             
coletivos  ou  individuais  da  categoria,  inclusive  em  questões          
judiciais   ou   administrativas;”   

O  Estatuto  do  Sindicato  dos  Servidores  Públicos  Municipais          
de   Campo   Novo   do   Parecis,   por   sua   vez,   em   seu   artigo   3°,   inciso   I,   estatui   que:     

“Art.   3º   -   Constituem   prerrogativas   e   deveres   do   Sindicato:   

I  –  Representar  os  interesses  gerais  dos  trabalhadores          
representados  e  os  interesses  individuais  de  seus         
associados  perante  as  instâncias  e  órgãos  que  se  �izerem           
necessários;”   

Destarte,  o   SINDICATO	 	DOS	 	SERVIDORES	 	PÚBLICOS		  	 	 	 	
MUNICIPAIS	 	DE	 	CAMPO	 	NOVO	 	DO	 	PARECIS	,  ora  Autor,  tem  legitimidade  para  	 	 	 	 	       
ajuizar  ações  em  nome  de  seus  �iliados,  independentemente  de  mandato  expresso             
para  isso,  ou  seja,  de  que  os  associados  lhe  entreguem  procurações  com  poderes               
para   representá-los   em   juı́zo.     

No  caso  em  tela,  o  Autor,  vem  perante  este  E.  Juı́zo  em              
substituição  processual  dos  agentes  públicos  municipais  -  concursados,          
contratados  e  terceirizados  -  que  atuam  nas  unidades  escolares,  a  �im  de  que  seja                
decretada  a  suspensão  das  aulas  presenciais  e/ou  hı́bridas  no  Municı́pio  de             
Campo  Novo  do  Parecis,  em  razão  da  classi�icação  deste  Municı́pio  em   RISCO		           	
MUITO		ALTO			e  o  disposto  no  Decreto  Estadual  nº  874,  de  25  de  março  de  2021,  	 	               
no  qual  estabelece  diversas  implicações  aos  municı́pios  conformes  suas           
classi�icações  de  risco,  em  especial  a   decretação	 	da	 	suspensão	 	das	 	aulas		      	 	 	 	 	
presenciais	   híbridas	  em  creches,  escolas  e  universidades.  (Artigo  5°,  IV,  alı́nea             
"c")   

Feita  essa  premissa,  passamos  a  enfrentar  o  mérito  do           
presente   pedido.   
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II			–			DOS			FATOS	 		

Os  Substituı́dos  são  servidores  públicos  do  Poder  Executivo          
Municipal  que  atuam  nas  unidades  escolares,  tais  como:  professores,  agentes            
educacionais,  equipes  gestoras,  agentes  de  serviço  gerais,  vigilantes,  dentre           
outros,  concursados  e/ou  contratados  via  processo  seletivo,  os  quais  foram            
coagidos   ao	 	retorno	 	das	 	aulas	 	presenciais	 	de	 	forma	 	híbrida	,  através  do   	 	 	 	 	 	 	    
Decreto	 	Municipal	 	nº	 	124,	 	de	 	21	 	de	 	maio	 	de	 	2021	,  justi�icando  o  retorno  	 	 	 	 	 	 	 	 	     
conforme  o  disposto  na  Lei  Estadual  nº  11.367/21,  na  qual  reconhece  as              
atividades  educacionais  escolares  e  a�ins  essenciais  para  o  Estado  de  Mato             
Grosso.     

Desde  já,  registra-se  que  a  referida  lei  estadual,  reconhece  a            
como  essenciais  às  atividades  educacionais  nas  modalidades  presenciais,   À		        	
DISTÂNCIA	  e  hı́bridas,  conforme  disposto  no  artigo  1º  da 	Lei	 	Estadual	 	nº		        	 	 	 	
11.367/21	:   

Art.  1º   Ficam	 	reconhecidas	 	as	 	atividades	 	educacionais	,    	 	 	 	  
nas  modalidades  presenciais,   à	 	distância	  e  hı́bridas,  nas     	     
esferas  municipais,  estaduais  e  federais,  relacionadas  a         
educação  básica,  educação  de  jovens  e  adultos  (EJA),  ensino           
técnico  e  ensino  superior,  como  essenciais  no  perı́odo  em           
que   perdurar   a   pandemia   da   covid-19.   (grifo)   

Com  isso,  as  aulas  presenciais  de  forma  hı́brida  retornaram           
no  dia  25  de  maio  de  2021,  através  de  04  etapas,  as  quais  se  darão,  nos  termos                   
do   Decreto   Municipal   nº   124/21,   da   seguinte   forma:   

●Etapa			01		  -   dia    24/05/21	-   219   trabalhadores   da   educação   
○Total:    219	 		
●Etapa			02		  -   dia    07/06/2	1   -   75   trabalhadores   da   educação   
○Total:    295	 		
●Etapa			03		  -   dia    21/06/21		  -   114   trabalhadores   da   educação   
○Total:    408	 		
●Etapa			04		  -   dia    05/07/21		  -   87   trabalhadores   da   educação   
○Total:    495	 		

Ressalta-se,  que  a  quantidade  de  trabalhadores  da         
educação  que  vão  retornar,  acima  indicados,  foram  apresentadas  pela  Secretaria            
Municipal  de  Educação  (doc.  anexo),  bem  como  as  etapas  de  retorno  constam  no               
Decreto   Municipal   nº   124/21   (doc.   anexo).   

Prosseguindo,  a  parte  Autora  requereu       
administrativamente  ao  Requerido  que  as  aulas  presenciais  e/ou  hı́bridas           
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retornassem  tão  somente  após  as  duas  etapas  de  vacinação  dos  pro�issionais             
envolvidos.     

E�   tanto,  que  a  Entidade  Autora  articulou  com  o  Requerido  o             
pedido  de  antecipação  da  etapa  de  vacinação  dos  pro�issionais  que  atuam  nas              
unidades  escolares,  junto  a  Comissão  Intergestores  Bipartite  de  Mato           
Grosso-CIB/MT,  todavia  o  pedido  de  antecipação  foi  conquistado  através  de            
pedido  do  Governo  Estadual  junto  a  CIB/MT,  todavia  condicionado  ao  término  da              
vacinação  dos  pro�issionais  da  Segurança  Pública,  o  que  ainda  não  ocorreu  neste              
Municı́pio.   

Ademais,  no  dia  1°  de  junho  de  2021,  foi  noticiado  pelo             
Governo  do  Estado  de  Mato  Grosso,  que,  infelizmente,  Campo  Novo  do             
Parecis/MT  voltou  a  estar  com  a  classi�icação  de   RISCO		MUITO		ALTO	  quanto  a          	 	    
Pandemia  da  Covid-19 1 ,  o  que  impõe  a  aplicação  das  medidas  estipuladas  no              
Decreto  Estadual  nº  874  de  25  de  março  de  2021,  no  qual  estabelece  diversas                
implicações  aos  municı́pios  conforme  suas  classi�icações  de  risco,  em  especial  a             
decretação	 	da		suspensão		das		aulas		presenciais	  híbridas	 em  creches,  escolas  e  	 	 	 	 	       
universidades.   (Artigo   5°,   IV,   alı́nea   "c").     

Com  isso,  na  manhã  do  dia  02  de  junho  de  2021,  o  Autor               
protocolou  junto  ao  Requerido  o  Ofı́cio  nº  67/2021/SSPM,  solicitando  que            
fossem  aplicadas  as  medidas  do  Decreto  Estadual  nº  874/21,  com  a  suspensão              
das   aulas   presenciais   e   hı́bridas   (doc.   anexo).   

Todavia,  no  �inal  da  tarde  de  ontem  (02  de  junho  de  2021)              
o  Poder  Executivo  Requerido  lançou  o  Decreto  Municipal  no  qual  -             
ABSURDAMENTE	 	e	 	contrariando	 	o	 	Decreto	 	Estadual	 	nº	 	874/21	  -  manteve  as  	 	 	 	 	 	 	     
aulas  presenciais  e  hı́bridas,  sob  a  alegação  de  que  são  serviços  emergenciais,              
dispondo  tão  somente  que  a  Secretaria  Municipal  de  Educação,  juntamente  com             
os  gestores  das  escolas,  deverão  adotar  medidas  para  evitar  a  aglomeração  de              
pro�issionais   no   mesmo   local.   

Ora  Excelência!  Se  a  própria  Lei  Estadual  11.367/21  dispõe           
que  a  modalidade  de  ensino  à  Distância  é  reconhecida  como  atividade             
educacional  essencial,  e  estando  o  Municı́pio  de  Campo  Novo  do  Parecis  sob  a               
Classi�icação  de  Risco  Muito  Alto,  é   IRRESPONSÁVEL,	 	DESCABIDO			e   PERIGOSO		      	 	  	
manter  as  aulas  presenciais  na  forma  hı́brida!  Tanto  para  os  trabalhadores  da              
educação   quanto   para   os   alunos   e   seus   familiares!   

1  Em  Mato  Grosso,  25  municı́pios  estão  com  risco  muito  alto  de  contaminação  pela  Covid-19                 
< http://www.mt.gov.br/-/17208499-em-mato-grosso-25-municipios-estao-com-risco-muito-alto-de-c 
ontaminacao-pela-covid-19 >   Acesso   em   01/06/21   
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Além  disso,  o  Autor  já  tinha  programado  uma  Assembléia           
Extraordinária  com  seus  associados  que  atuam  nas  unidades  escolares,  com  o  �ito              
de  averiguar  como  se  deu  o  retorno  das  aulas  presenciais,  e  as  respostas  foram                
assustadoras!   

 Já  temos  relatos  de  servidores  que  atuam  nas  unidades            
escolares  e  que  retornaram  às  aulas  presenciais  hı́bridas  no  dia  24/05/21,  que  já               
testaram  positivo  para  Covid-19,  sendo  que  outros  estão  com  sintomas  e  em              
isolamento  aguardando  resultado!  O  mesmo  ocorreu  entre  alunos  e  familiares,  e             
tudo   uma   semana   após   o   retorno   das   aulas   presenciais   hı́bridas!   

Uma  análise  dos  Boletins  Epidemiológicos  apresentados        
pelo  Requerido  no   site	  o�icial  do  Municı́pio 2  (doc.  anexo),  veri�ica-se  o  quanto              
aumentaram-se  os  casos  de  contaminação  pelo  Novo  Coronavı́rus  nos  últimos  30             
dias,  sendo  que  no  Boletim  divulgado  no  dia  25  de  maio  de  2021  -  dia  seguinte  ao                   
retorno  das  aulas  presenciais  -,  o  Municı́pio  estava  com  um  total  de  165  casos                
ativos  e  92  casos  suspeitos,  sendo  que  apenas  uma  semana  depois,  no  dia               
01/06/21,  foi  divulgado  novo  Boletim  Epidemiológico  no  qual  demonstra  que  o             
Municı́pio   está   com  		355			casos			ativos			e			148			casos			suspeitos.	 		

A  �im  de  melhor  demonstrar  a  situação  crı́tica  da  pandemia            
em  Campo  Novo  do  Parecis,  apresenta-se  abaixo  duas  tabelas  comparando  os             
dados  epidemiológicos  do  último  mês  (entre  os  dias  04/05/21  até  dia  01/06/21)              
e  da  última  semana  (entre  os  dias  25/05/21  até  dia  01/06/21)           

  

  

2   (<https://www.camponovodoparecis.mt.gov.br/pagina/20_BOLETIM-COVID-19.html>   Acesso   em   
02/06/21),     

Telefone:    (65)   9.99616832                             E-mail:    r.leianevieira@gmail.com   
Endereço:    Rua   Sucupira,   n.   1123   NE,   Bairro   Nossa   Senhora   Aparecida,   Campo   Novo   do   Parecis/MT,   CEP   78360-000   

Num. 57349749 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: RAQUEL LEIANE VIEIRA - 03/06/2021 17:40:03
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAJQSKWBHP



  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

E�   assustador  e  alarmante  esse  cenário.  Que  coincide  com  a            
primeira  etapa  de  retorno  às  aulas  presenciais  hı́bridas  e  fez  com  que  os               
pro�issionais  que  atuam  nas  unidades  escolares  se  desesperassem  com  o  fato  de              
que  as  aulas  estão  mantidas  da  mesma  forma  que  ocorreu  nos  últimos  dias,  com                
o   agravante   de   mais   uma   etapa   de   retorno   programada   para   o   dia   07/06/21.   

Sabe-se  que  a  educação  é  essencial  e  necessária  para           
formação  do  cidadão,  mas  acima  disso  encontra-se  à   proteção	 	da	 	vida,	  maior          	 	   
bem  jurı́dico  existente,  e  que  toda  a  administração  pública  tem  a  �inalidade  de               
resguardar   e   curar   nesse   perı́odo   de   Pandemia.   

  
A  nova  “cepa”  que  nos  aterroriza  atualmente,  vem  ceifando           

vidas  de  pessoas  jovens  -  com  30,  40  e  50  anos  -  em  nosso  Municı́pio,  além  dos                   
grupos  de  risco.  Hoje,  nossa  maior  preocupação  não  é  tão  somente  com  nossos               
pais,  mas  também  com  nossos  cônjuges,  �ilhos,  irmãos,  colegas  de  trabalho  e  a               
nós   mesmos.     

Salienta-se,  que  a  Entidade  entende  a  importância  da          
educação  como  um  direito  constitucional  social,  todavia  o   DIREITO		À	 	VIDA	 deve          	 	   
ser  a  principal  escolha  em  qualquer  que  seja  a  ponderação  feita  durante  a               
Pandemia   do   novo   Coronavı́rus.     

  
E  infelizmente,  essa  posição  da  Administração  Requerida         

não  é  novidade,  na  última  decretação  de  quarentena  de  10  dias  (�inal  de  março                
de  2021),  em  razão  da  classi�icação  de  Risco  Muito  Alto,  foi  necessária  a               
intervenção  do  autor  e  do  Ministério  Público,  de  forma  administrativa,  para  que  o               
Requerido  suspendesse  a  entrega  das  apostilas  presencialmente  durante  o           
perı́odo   de   con�inamento   obrigatório.   (documentos   em   anexo).   
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Outrossim,  o  próprio  representante  do  Poder  Executivo         
Requerido,  Prefeito  Rafael  Machado,  retardou  -  na  época-  o  cumprimento  das             
medidas  impostas  pelo  Decreto  Estadual  nº  874,  de  25  de  março  de  2021,               
emitindo  o  Decreto  Municipal  nº  071,  de  30  de  março  de  2021,  tão  somente  após                 
ordem   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado   de   Mato   Grosso 3 .   

Tais  situações  demonstram  o  descaso  em  que  as  vidas  estão            
sendo  levadas,  além  de  outras  situações  crı́ticas  como  escola  funcionando  com             
janelas  fechadas,  por  estarem  em  1º  andar  e  não  se  ter  grades  das  janelas,  sendo                 
ministradas  aulas  para  turmas  de  ensino  fundamental  I  (turmas  de  primeiro  ao              
quinto  ano),  o  que  ocorre  na  Escola  Municipal  José  Del�ino  Campos  de  Souza 4 ,               
além  dos  relatos  de  Pro�issionais  da  Educação  de  que  seus  colegas  estão  sendo               
contaminados,  dentre  outras  situações  de  risco  à  vida  e  saúde  dos  substituı́dos              
nesta   demanda   processual.   

Destarte,  não  resta  outra  alternativa  ao  Autor  -  pensando           
na   PROTEÇÃO		DA		VIDA		DOS	 	TRABALHADORES	 	DA		EDUCAÇÃO	,  além  de  alunos   	 	 	 	 	 	     
e  seus  familiares  -  se  não  buscar  o  socorro  do  Poder  Judiciário  a  �im  de  que  se                   
determine  a  aplicação  das  medidas  em  vigor  no  Decreto  Estadual  nº  874,  de  25                
de  março  de  2021,  no  qual  estabelece  no  art.  5°,  IV,  alı́nea  "c"  a   decretação	 	da		              	 	
suspensão	 	das	 	aulas	 	presenciais	   híbridas	  em  creches,  escolas  e  universidades  	 	 	        
para  os  Municı́pios  classi�icados  em   RISCO	 	MUITO	 	ALTO	 		na  Pandemia  da       	 	 	    
Covid-19.   

		3  DESCUMPRIMENTO  DE  ORDEM  JUDICIAL  Afastamento  de  prefeito  de  Campo  Novo  do  Parecis  é                
requerido  pelo  MPMT     
(<https://mpmt.mp.br/conteudo/58/98560/afastamento-de--prefeito-de-campo-novo-do-parecis-e-re 
querido-pelo-mpmt>   Acesso   em   03/06/2021)   
CAMPO  NOVO  DO  PARECIS  Naco  Criminal  instaura  procedimento  para  apurar  conduta  de  prefeito               
(<https://mpmt.mp.br/conteudo/58/98581/naco-criminal-instaura-procedimento-para-apurar-condut 
a-de-prefeito>   Acesso   em   03/06/2021)   

  
4  Imagens  da  Escola  Municipal  José  Delfino  Campos  de  Sousa  ,             
localizada  na  Av.  Ypé,  713  NE,  bairro  Jardim  Alvorada,  Campo  Novo  do              
Parecis  -  MT,  responsável  por  turmas  de  Ensino  Fundamental  I,  com             
alunos  entre  primeiro  ano  até  o  quinto  ano,  com  idades  entre  06  (seis)               
a  11  (onze)  anos,  na  qual  desde  sua  inauguração  não  foram  instaladas              
as  grades  de  proteção  das  janelas  do  1º  andar,  onde  se  localizam  as               
salas  de  aula,  razão  pela  qual  as  aulas  presenciais  híbridas  estão             
sendo  ministradas  com  janelas  fechadas,  em  razão  do  risco  de  vida             
para  as  crianças,  todavia  contrariando  medidas  de  biossegurança          
dispostas  no  art.  4º,  inciso  VI,  do  Decreto  Municipal  nº  124/2021,  em              
que  se  determina  a  ministração  das  aulas  com  janelas  e  portas             
abertas:   
Art.  4º.  As  ro�nas  de  higienização  dos  prédios  em  ambientes  internos  e  externos  deverão  seguir  as                  
seguintes   normas:   [...]   
VI  -  Manter  os  ambientes  bem  ven�lados  com  as  janelas  e  portas  abertas,  evitando  o  toque  nas                   
maçanetas   e   fechaduras;[...]   
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III			-			DO			FUNDAMENTO			JURÍDICO	 		

O  art.  300  do  Código  de  Processo  Civil  dispõe  que  “ 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	”  sendo  prevista  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
no   §   2º   a   possibilidade   da   tutela   de   urgência   ser   concedida   liminarmente.     

A  probabilidade  do  direito  resta  evidenciada  com  o  Decreto           
Municipal  nº  147,  de  02  de  junho  de  2021,  no  qual  mantém  às  aulas  presenciais                 
de  forma  hı́brida  durante  a  quarentena  obrigatória  de  10  dias  ao  Municı́pios  que               
alcançam   a   classi�icação   de    RISCO			MUITO			ALTO		  na   Pandemia   da   Covid-19.   

Ademais,  corrobora-se  a  probabilidade  do  pedido,  em         
razão  do  disposto  no  Decreto  Estadual  nº  874/21,  de  25  de  março  de  2021,  no                 
qual  estabelece  diversas  implicações  aos  municı́pios  conformes  suas          
classi�icações  de  risco,  em  especial  a   decretação	 	da	 	suspensão	 	das	 	aulas		      	 	 	 	 	
presenciais		   híbridas		  em   creches,   escolas   e   universidades.   (Artigo   5°,   IV,   "c")   

O  perigo  de  dano  encontra-se  no   DIREITO		À	 	VIDA	,  em  que        	 	    
se  busca  a  tutela  através  da  presente,  considerando  a  classi�icação  de   RISCO		           	
MUITO		ALTO	  na  Pandemia  da  Covid-19  do  Municı́pio  de  Campo  Novo  do  Parecis,  	             
além  do  alto  ı́ndice  de  casos  ativos  e  suspeitos,  divulgados  nos  Boletins              
Epidemiológicos,   acima   citados   e   em   anexo.     

Outro  ponto  a  destacar  é  que  o  Supremo  Tribunal  Federal,            
no  julgamento  da  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  5.501  -  Distrito  Federal,             
além  de  reconhecer  a  aplicação  do  princı́pio  da  precaução  no  direito  à  saúde,               
�irmou  sua  posição  sobre  a  existência  de  uma  ideia  de  reserva  de  administração.               
A	 	reserva	 	de	 	administração	 	é	 	cabível	 	nos	 	casos	 	em		que	 	os	 	critérios	 	técnicos			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
devem			preponderar			sobre			razões			de			índole			política	.     

No  caso  em  análise,  a  medicina  baseada  em  evidência           
determina  para  o  combate  à  COVID-19  (critério  técnico  reconhecido  pela            
Organização  Mundial  da  Saúde)  o  isolamento  social  e  a  quarentena,  os  quais  não               
podem  ser  afastados  por  critérios  meramente  polı́ticos.  Inexiste  fundamento  para            
desconsiderar  a  medicina  baseada  em  evidências  e  todas  as  recomendações  já             
emitidas  pela  OMS,  pelo  Ministério  da  Saúde  e  pela  Secretaria  Estadual  de  Saúde.               
De  acordo  com  a  ideia  de  reserva  de  administração,  a  atuação  do  órgão  técnico                
deve   prevalecer.   

Além  de  tudo  isso,  temos  as  recentes  informações  sobre  o            
cenário  Pandemia  da  Covid  no  Brasil,  que  já  ceifou  mais  de  460  mil  brasileiros,                
dentre  elas  69  munı́cipes  de  Campo  Novo  do  Parecis,  e  na  última  quarta  feira  (dia                 
02/06/2021)  foi  divulgado  pelo  Governo  do  Estado  de  Mato  Grosso  registrou             

Telefone:    (65)   9.99616832                             E-mail:    r.leianevieira@gmail.com   
Endereço:    Rua   Sucupira,   n.   1123   NE,   Bairro   Nossa   Senhora   Aparecida,   Campo   Novo   do   Parecis/MT,   CEP   78360-000   

Num. 57349749 - Pág. 8Assinado eletronicamente por: RAQUEL LEIANE VIEIRA - 03/06/2021 17:40:03
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAJQSKWBHP



  
  
  
  
  

411.471  casos  e  11.037  óbitos  por  Covid-19 5 ;  sendo  este  apenas  um  pequeno              
resumo   da   tragédia   e   luto   que   assola   nossos   corações.     

E�   de  bom  tom  destacar,  que  a  Constituição  Federal  garante            
o   direito   à   proteção   da   vida   como   cláusula   pétrea,   no    caput		  do   art.   5º:   

Art.  5º  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de             
qualquer  natureza,  garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos         
estrangeiros  residentes  no  Paı́s  a  inviolabilidade  do  direito          
à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à  segurança  e  à            
propriedade,   nos   termos   seguintes:   [...]   

Ademais,  a  Carta  Magna  também  garante  o  direito  à           
proteção  da  Saúde,  como  um  dever  de  toda  a  Administração  Pública,  além  de               
certi�icar  o  direito  ao  meio  ambiente,  dentre  eles  o  do  trabalho,  ecologicamente              
equilibrado:     

Art.  196.  A  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,              
garantido  mediante  polı́ticas  sociais  e  econômicas  que         
visem  à  redução  do  risco  de  doença  e  de  outros  agravos  e              
ao  acesso  universal  e  igualitário  às  ações  e  serviços  para            
sua   promoção,   proteção   e   recuperação.   

Art.  225.  Todos  têm  direito  ao  meio  ambiente          
ecologicamente  equilibrado,  bem  de  uso  comum  do  povo  e           
essencial  à  sadia  qualidade  de  vida,  impondo-se  ao  Poder           
Público  e  à  coletividade  o  dever  de  defendê-lo  e  preservá-lo            
para   as   presentes   e   futuras   gerações.   

§  3º.  As  condutas  e  atividades  consideradas  lesivas  ao  meio            
ambiente  sujeitarão  os  infratores,  pessoas  fı́sicas  ou         
jurı́dicas,  a  sanções  penais  e  administrativas,        
independentemente  da  obrigação  de  reparar  os  danos         
causados.   

Outrossim,  pensando  de  maneira  mais  ampla  quanto  ao          
perigo	 	de	 	dano	 além  dos  agentes  públicos  aqui  Substituı́dos,  o  risco  ao  resultado  	 	            
útil  do  processo  atinge  também  a  comunidade  escolar,  sendo  que  é  dever  do               
Estado  assegurar  o  direito  à  vida  e  a  saúde  às  crianças  e  adolescentes,  conforme                
disposto   na   Constituição   Federal   e   no   ECA:     

5   Quarta-feira  (02):  Mato  Grosso  registra  411.471  casos  e  11.037  óbitos  por  Covid-19               
(<http://www.mt.gov.br/-/17219316-quarta-feira-02-mato-grosso-registra-411.471-casos-e-11.037-ob 
itos-por-covid-19>   Acesso   em   03/06/21)   

Telefone:    (65)   9.99616832                             E-mail:    r.leianevieira@gmail.com   
Endereço:    Rua   Sucupira,   n.   1123   NE,   Bairro   Nossa   Senhora   Aparecida,   Campo   Novo   do   Parecis/MT,   CEP   78360-000   

Num. 57349749 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: RAQUEL LEIANE VIEIRA - 03/06/2021 17:40:03
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAJQSKWBHP



  
  
  
  
  

Art.  227.  E�   dever  da  famı́lia,  da  sociedade  e  do  Estado             
assegurar  à  criança  e  ao  adolescente,  com  absoluta          
prioridade,  o  direito  à  vida,  à  saúde,  à  alimentação,  à            
educação,  ao  lazer,  à  pro�issionalização,  à  cultura,  à          
dignidade,  ao  respeito,  à  liberdade  e  à  convivência  familiar           
e  comunitária,  além  de  colocá-los  a  salvo  de  toda  forma  de             
negligência,  discriminação,  exploração,  violência,  crueldade       
e   opressão.   

ECA,  Art.  4º.  E�   dever  da  famı́lia,  da  comunidade,  da            
sociedade  em  geral  e  do  Poder  Público  assegurar,  com           
absoluta  prioridade,  a  efetivação  dos  direitos  referentes  à          
vida,  à  saúde,  à  alimentação,  à  educação,  ao  esporte,  ao            
lazer,  à  pro�issionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao          
respeito,   à   liberdade   e   à   convivência   familiar   e   comunitária.   

Assevera-se,  que  o  pedido  é  no  sentido  de  que  as  atividades             
escolares  ocorram  à  distância,  com  todos  os  pro�issionais  trabalhando  em            
teletrabalho,  como  muito  bem  reconhecida  a  modalidade  no  art.  1º  da 	Lei		          	 	
Estadual			nº			11.367/21	:   

Art.  1º   Ficam	 	reconhecidas	 	as	 	atividades	 	educacionais	,    	 	 	 	  
nas  modalidades  presenciais,   à	 	distância	  e  hı́bridas,  nas     	     
esferas  municipais,  estaduais  e  federais,  relacionadas  a         
educação  básica,  educação  de  jovens  e  adultos  (EJA),  ensino           
técnico  e  ensino  superior,  como  essenciais  no  perı́odo  em           
que   perdurar   a   pandemia   da   covid-19.   (grifo)   

E,  novamente,  consigna-se  o  disposto  no  Decreto  Estadual          
nº  874/21,  sobre  a  suspensão  das  atividades  escolares  aos  Municı́pios            
Classi�icados   com    RISCO			MUITO			ALTO:	 		

IV   -   Nıv́el   de   Risco   MUITO   ALTO:   

[...]c)  suspensão  de  aulas  presenciais  em  creches,  escolas  e           
universidades.[...]   

Destaca-se,  que  por  mais  que  posteriormente  foi  publicada          
a  Lei  Estadual  n  11.367/21,  que  reconhece  educação  como  atividade  essencial,  a              
mesma   NÃO	  revogou  a  alı́nea  “c”  do  art.  4º  do  Decreto  Estadual  nº  874/21,  em                 
virtude  do  reconhecimento  da  modalidade  à  distância  para  as  atividades            
educacionais.   

Infere-se,  também,  que  o  Decreto  Estadual  nº  874/21,          
de�ine   quarentena	  como  “ medida		que		tem		como		objetivo			evitar		a		propagação		da		   	 	 	 	 	 	 	 	 	
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pandemia	 	por	 	meio	 	do	 	con�inamento	 	obrigatório	 	de	 	pessoas	 	em	 	suas			 	 	 	 	 	 	 	 	 	
habitações	,	 	com	 	restrição	 	ao	 	trânsito	 	de	 	pessoas,	 	�icando	 	permitida	 	a	 	circulação			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
apenas			para			o			exercício			e/ou			acesso			às			atividades			essenciais	”   

E�   tanto,  que  o  próprio  Decreto  Municipal  nº  124/21,  que            
regulamenta  o  retorno  das  aulas  presenciais,  possui  como  um  de  seus  objetivos  a               
garantia	 	do	 	direito	 	à	 	vida	,  além  de 	prevê	 	que	 	o	 	retorno	 	das	 	atividades			 	 	 	   	 	 	 	 	 	 	
presenciais	 	poderia	 	ser	 	suspenso	 	a	 	qualquer	 	momento	,  conforme  a   situação			 	 	 	 	 	    	
epidemiológica	 	do	 	Município	,  que,  infelizmente,  atualmente  é   RISCO	 	MUITO			 	      	 	
ALTO.	 		

Art.  1º  A  retomada  das  atividades  escolares  presenciais  na           
rede  pública  municipal  de  ensino  de  Campo  Novo  do           
Parecis  -  MT,  a  partir  do  dia  24  de  maio  de  2021,  que               
ocorrerá   de   forma   escalonada   e   com   os   seguintes   objetivos:   

I   -   garantir   o   direito   à   vida   e   à   educação;   [...]   

Art.  10.  O  retorno  das  atividades  presenciais  poderá  ser           
suspenso  a  qualquer  momento,  diante  da  situação         
epidemiológica   do   Municı́pio.   

Ou  seja,  não  há  óbice  à  concessão  de  liminar  visto  que  há              
possibilidade  legal  de  que  as  aulas  ocorram  de  forma  à  distância,  com  todos               
trabalhadores  -  tanto  do  atendimento  pedagógico/educacional  quanto  dos          
setores   de   apoio   e   administrativo   -   em   regime   de   teletrabalho!     

Além  disso,  os  requisitos  de  que  haja  fundado  receio  de            
dano  irreparável  ou  de  difı́cil  reparação  está  caracterizado  porque  se  trata  de              
VIDAS	  com  mais  uma  etapa  de  retorno  às  aulas  presenciais  hı́bridas  já              
determinada  para  o  dia  07/06/21,  e  a  aparente  inércia  do  Requerido  em  garantir               
a  proteção  da  saúde  e  vida  dos  trabalhadores  da  educação  aqui  substituı́dos  e  da                
comunidade   escolar.     

E�   colocar  em  risco  os  trabalhadores  da  educação  e  a            
comunidade  escolar  ao  obrigá-los  a  saı́rem  de  casa,  mesmo  que  a  educação  seja               
considerada   atividade   essencial.   

Complementando,  por  �im,  os  requisitos  do  art.  300  do  CPC,            
na  tutela  de  urgência  pleiteada  n ão	 	há	 	perigo	 	de	 	irreversibilidade	 	dos	 	efeitos		     	 	 	 	 	 	 	
da	 	decisão	,  considerando  que  as  aulas  continuarão  a  ser  ministradas  à  distância,  	            
com  todos  os  trabalhadores  em  segurança  de  vida  e  saúde  em  suas  casas.  E  na                 
mera  hipótese  de  que  os  dias  letivos  sejam  integralmente  suspensos  -  inclusive  à               
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distância  -  caso  Vossa  Excelência  achar  assim  por  bem,  as  aulas  poderão  ser               
repostas   aos   alunos   em   momento   seguro.   

Destarte,  serve-se  da  presente  para  requerer,  em  medida          
Cautelar,  o   DEFERIMENTO		DA		LIMINAR	  pleiteada,   inaudita	 	altera	 	pars	,  para  que    	 	   	 	    
seja  determinada   A	 	IMEDIATA	 	SUSPENSÃO	 	DAS	 	AULAS	 	PRESENCIAIS	 	DE		  	 	 	 	 	 	 	
FORMA	 	HÍBRIDAS	,  com  a  determinação  de  que  os   SERVIDORES	 	PÚBLICOS			        	 	
MUNICIPAIS,	 	CONCURSADOS	 	OU	 	CONTRATADOS	 	POR	 	PROCESSO	 	SELETIVO,			 	 	 	 	 	 	
ALÉM	 	DOS	 	TERCEIRIZADOS,	 		ou  seja  todos  que  atuam  nas  unidades  escolares 		 	 	        	
FIQUEM	 	EM	 	REGIME	 	DE	 	TELETRABALHO/	HOME-OFFICE	,  garantindo-se  as  	 	 	 	    
atividades  educacionais  na  modalidade  à  distância,  até  que  seja  seguro  o  retorno              
às  unidades  escolares  e/ou  realize-se  a  completa  imunização  de  TODOS  os             
trabalhadores   da   educação   e   sem   prejuı́zos   salariais.     

IV   -   DA   ANÁLISE   DA   LIMINAR   ANTES   DA   OITIVA   DO   ENTE   PÚBLICO   

Feita  tais  ponderações,  infere-se  é  juridicamente  possível  o          
deferimento  da  liminar  ANTES  da  oitiva  do  Ente  Público,  conforme  já  reconhecido              
jurisprudencialmente  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  que  não  é  absoluta  aplicabilidade  do              
artigo  22,  §2º,  da  Lei  nº  12.016/2009,  cujo  o  teor  também  vem  disposto  2º,  da  Lei                  
8.437/1992:     

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL        
PÚBLICA.  ART.  2º  DA  LEI  8.437/1992.  CONCESSÃO  DE          
LIMINAR  SEM  A  OITIVA  DO  PODER  PÚBLICO.  NULIDADE          
INEXISTENTE.  PAS  DE  NULLITÉS  SANS  GRIEF.  AUSÊNCIA         
DE  PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  211/STJ.      
DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL  NÃO     
CARACTERIZADA.  1.   A  jurisprudência  do  STJ  entende  que  a           
obrigatoriedade  de  manifestação  da  autoridade  pública,  prevista         
no  art.  2º  da  Lei  8.437/1992,  antes  da  concessão  da  liminar  não              
é   absoluta,  podendo  ser  mitigada  à  luz  do  caso  concreto,            
notadamente  quando  a  medida  não  atinge  bens  ou  interesses  da            
entidade  em  questão.   2.  Inviável  o  reconhecimento  da  nulidade  na            
hipótese,  em  razão  da  ausência  de  prejuízo,  uma  vez  que  houve             
manifestação  da  autoridade  pública  (por  mais  de  uma  vez)  sobre  os             
fatos  narrados  na  inicial.  Aplicação  do  princípio   pas  de  nullités  sans             
grief .  3.  É  inadmissível  o  recurso  especial  quanto  a  questão  não             
decidida  pelo  Tribunal  de  origem,  por  falta  de  prequestionamento.  4.  A             
ausência  de  cotejo  analítico,  bem  como  de  similitude  das  circunstâncias            
fáticas  e  do  direito  aplicado  nos  acórdãos  recorrido  e  paradigmas,            
impede  o  conhecimento  do  recurso  especial  pela  hipótese  da  alínea  c             
do  permissivo  constitucional.  5.  Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg           
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no  AREsp  290.086/ES,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,         
SEGUNDA   TURMA,   julgado   em   20/08/2013,   DJe   28/08/2013)   (grifo)   

Conforme  muito  bem  ponderado  pela  Excelentíssima  Sra.  Dra.  Rel.           
Ministra  Eliana  Calmon,  no  julgado  acima  colacionado,  “ a  jurisprudência  do  STJ  entende              
que  a  obrigatoriedade  de  manifestação  da  autoridade  pública,  prevista  no  art.  2º  da               
Lei  8.437/1992,  antes  da  concessão  da  liminar  não  é  absoluta,  podendo  ser  mitigada  à                
luz   do   caso   concreto    [...].   (AgRg   no   AREsp   290.086/ES)”.   

Desta  forma,   requer-se  que  seja  CONCEDIDA  A  LIMINAR          
pleiteada,  antes  da  oitiva  do  Ente  Público ,  em  razão  da  presente  lide  tutelar  o   DIREITO                 
À  VIDA  E  SAÚDE   e  a  urgência  considerando  o  retorno  de  mais  uma  etapa  das  aulas                  
presenciais   híbridas   na   próxima   segunda   feira   (07/06/21) .   

V			-			DOS			PEDIDOS	 		

Face   ao   exposto,   requer-se   a   Vossa   Excelência:   

    

a)  Diante  do  carácter  urgente  da  medida,  requer-se  o           
recebimento  da  presente  sob  o  regime  do  PLANTA� O          
JUDICIA� RIO;   

b)   Requer-se	 	que	 	seja	 	concedida	 	a	 	LIMINAR		 	 	 	 	 	 	
pleiteada,	 	antes	 	da	 	oitiva	 	do	 	Ente	 	Público,			no  sentido  de  	 	 	 	 	 	 	    
que  seja  determinado  ao  Municı́pio  Requerido  a   IMEDIATA		       	
SUSPENSÃO	 	DAS	 	AULAS	 	PRESENCIAIS	 	DE	 	FORMA			 	 	 	 	 	
HÍBRIDAS	,  com  a  determinação  de  que  os   SERVIDORES		       	
PÚBLICOS	 	MUNICIPAIS,	 	CONCURSADOS	 	OU			 	 	 	
CONTRATADOS	 	POR	 	PROCESSO	 	SELETIVO,	 	ALÉM	 	DOS			 	 	 	 	 	
TERCEIRIZADOS,	 		ou  seja  todos  que  atuam  nas  unidades  	        
escolares 	FIQUEM	 	EM	 	REGIME	 	DE			 	 	 	 	
TELETRABALHO/	HOME-OFFICE	,  garantindo-se  as     
atividades  educacionais  na  modalidade  à  distância,  até  que          
seja  seguro  o  retorno  às  unidades  escolares  e/ou  realize-se           
a  completa  imunização  de  TODOS  os  trabalhadores  da          
educação   e   sem   prejuı́zos   salariais;   

c)  Requer-se,  ainda,  o  prazo  de  15  dias  para  aditar  a  petição              
inicial,  com  a  complementação  da  argumentação,  juntada  de          
novos  documentos  e  a  con�irmação  do  pedido  de  tutela           
�inal,   nos   termos   do   art.   303,   I,   do   CPC;.   
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d)  Requer-se  que  seja  realizada  a  NOTIFICAÇA� O  do          
RÉU	,  para,  querendo,  apresentar  justi�icativas  à  presente         
ação,    após   a   análise   da   liminar ;   

e)  Requer-se  a  intimação  do  Ministério  Público,         
após   a   análise   da   liminar;   

f)  Requer-se,  desde  já,  que  seja  o  presente  pedido           
JULGADO  TOTALMENTE  PROCEDENTE,  no  tocante  ao 	      	
SUSPENSÃO	 	DAS	 	AULAS	 	PRESENCIAIS	 	DE	 	FORMA			 	 	 	 	 	
HÍBRIDAS	,  com  a  determinação  de  que  os   SERVIDORES		       	
PÚBLICOS	 	MUNICIPAIS,	 	CONCURSADOS	 	OU			 	 	 	
CONTRATADOS	 	POR	 	PROCESSO	 	SELETIVO,	 	ALÉM	 	DOS			 	 	 	 	 	
TERCEIRIZADOS,	 		ou  seja  todos  que  atuam  nas  unidades  	        
escolares 	FIQUEM	 	EM	 	REGIME	 	DE			 	 	 	 	
TELETRABALHO/	HOME-OFFICE	,  garantindo-se  as     
atividades  educacionais  na  modalidade  à  distância,  até  que          
seja  seguro  o  retorno  às  unidades  escolares  e/ou  realize-se           
a  completa  imunização  de  TODOS  os  trabalhadores  da          
educação   e   sem   prejuı́zos   salariais   

f)  Requer,  também,  a  condenação  do  Réu  nas          
CUSTAS  E  DESPESAS  PROCESSUAIS,  BEM  COMO  NOS         
HONORA� RIOS   ADVOCATI�CIOS;   

DAS			PROVAS	 		

  Protesta  e  requer  provar  o  alegado  por  todos  os  meios  de             
provas   em   direito   permitido,   em   especial   a   prova   documental   em   anexo. 	 			

DO   VALOR   DA   CAUSA   

  Dá-se  a  presente  causa  o  valor  de  R$  1.000,00  (Hum  mil  reais)              
para   fins   fiscais.     

Termos   em   que,   Pede   Deferimento.   

Campo   Novo   do   Parecis/MT,   03   de   junho   de   2021.   

  

Raquel   Leiane   Vieira   –   Advª   

OAB/MT   24.945/O  	 	
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