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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

PLANTÃO DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
 

DECISÃO
 
 
 

Processo: 1001145-09.2021.8.11.0050. 
 
 REQUERENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE
CAMPO NOVO DO PARECIS
 
REQUERIDO: PREFEITO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS, MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 
 
 
 

Vistos etc. 
 

  
 

Trata Ação Coletiva de Tutela Antecipada de Urgência em Caráter
Antecedente C/C Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars movida pelo SINDICATO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT,
qualificados nos autos, em face do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT. 
 

Sustenta o autor que no último boletim informativo do dia 1° de junho de
2021, da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, o município de Campo Novo
do Parecis foi classificado com o Risco Muito Alto de contaminação. Em razão disto e
para preservar a saúde dos agentes públicos municipais - concursados, contratados e
terceirizados - que atuam nas unidades escolares requer que o retorno das aulas
presenciais de forma híbrida que retornaram no dia 25 de maio de 2021, através de 04
etapas, as quais se darão, nos termos do Decreto Municipal nº 124/21 e que tem mais
uma etapa para o dia 07 de junho, sejam SUSPENSAS para que os mencionados
servidores da educação fiquem em regime de TELETRABALHO/HOME-OFFICE. 
 

Alega que, de acordo com o novo Boletim Epidemiológico, consta que o
Município está com 355 casos ativos e 148 casos suspeitos, o que demonstra um
crescimento preocupante no número de casos. 
 

Arremata sustentando o perigo de dano iminente ao direito à vida para o fim
de ser deferida a tutela de urgência almejada. 
 

Juntou documentos para demonstrar o alegado. 
 

Intimado para manifestar, o município requerido informa que está seguindo a
Lei Estadual e o Decreto Municipal n° 124/2021, tomando todas as medidas de
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segurança para o retorno das aulas. Alega que diferentemente do informado na inicial,
o número de contaminação por profissionais de educação, que permaneceram em 
home-office foi maior que o número de contaminados que trabalham no setor de
saúde. Que não houve aumento de infectados na educação após o retorno às aulas. 
 

Esclarece que o retorno das aulas foi devidamente estudado com
representantes dos pais, da vigilância sanitária, da Secretaria de Saúde, do Comitê de
enfrentamento ao Coronavirus,  Departamento Jurídico, e toda a equipe de gestão e
profissionais da educação do Município de Campo Novo do Parecis. 
 

Por fim, requer seja a tutela de urgência indeferida, uma vez que está
tomando todos os cuidados necessários para o retorno seguro às aulas presenciais e
híbridas. 
 

Instado a se manifestar, o ministério público estadual entende não ser
matéria de plantão e requer sejam os autos encaminhados ao Promotor de Justiça
natural para se manifestar previamente a respeito do pedido de tutela antecipada e
para que seja decidida pelo Juiz natural. 
 

É o relato necessário. 
 

Decido. 
 

De início, ressalto que neste momento processual a prestação jurisdicional se
limita à análise dos elementos da tutela de urgência, com base nas alegações e
provas já carreadas aos autos, sem maiores dilações probatórias. 
 

No tocante à urgência da medida, entendo que a matéria se subsume aos
casos de plantão, tendo em vista à necessidade de deliberação sobre o retorno da
segunda etapa dos profissionais da educação marcado para a data de hoje. 
 

Com a vigência do Novo Código de processo civil, passou a prever dois tipos
de procedimentos de natureza provisória: as de emergência e de evidência. 
 

 Para o caso em análise, aplica-se o procedimento da tutela de urgência
requerida prevista no artigo 300, da norma processual, onde disciplina 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”; (...) § 2º. “A tutela
de urgência de natureza antecipada pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia”. 
 

Por se tratar de técnica de julgamento, a antecipação dos efeitos da tutela
serve para antecipar os efeitos de qualquer pretensão formulada pelo requerente,
quando devidamente demonstrado a presença dos requisitos fumus boni iuris e do
periculum in mora. 
 

Para a concessão da tutela de urgência, é necessário atentar-se para um
terceiro, de caráter negativo, insculpido no § 3º, do art. 300 do CPC, já que não será
concedida a tutela de urgência antecipada quando houver risco de irreversibilidade dos
efeitos da decisão. 
 

Não se desconhece a excepcionalidade e gravidade da situação ora
vivenciada, diante do cenário de pandemia do Covid- 19, que atinge o mundo inteiro,
em especial o Brasil, frente ao número de infectados diários e o elevado número de
morte causada pelo vírus.
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Por outro lado, não se pode olvidar que já se passaram mais de um ano de
fechamento de estabelecimento dos mais diversos, impactando sobremaneira a
economia, a saúde mental, emocional e social de crianças e adolescentes.
 

O prejuízo advindo decorrente da pandemia é incomensurável. Muito já se
aprendeu em todos estes meses de sofrimento e muito ainda há de se aprender e
guardar de experiência. É verdade ainda que muito se errou, mas muito se acertou,
principalmente com a observação dos equívocos já cometidos.
 

A esse respeito, é necessário destacar que há estudos afirmando que o 
lockdown não funciona e não diminuiu o número de óbitos em diversos países do
mundo, incluindo o Brasil [1] . Daí a necessidade de se perguntar, qual o caminho
correto? Parar tudo ou continuar com adotando as medidas se segurança
necessários?
 

No caso vertente, em que pese o número de casos no município estar em
ascensão, percebe-se conforme muito bem informado nos autos, o retorno das aulas
municipais se dará com todo o cuidado, de forma gradual e com todas as normas de
segurança preconizadas na recente Lei Estadual que asseverou ser a educação
básica, educação de jovens e adultos (EJA), ensino técnico e ensino superior,
essenciais no período em que perdurar a pandemia da covid-19. E ainda deixou claro
que “Como atividades essenciais, não estão sujeitas à suspensão ou à interrupção,
devendo observar as seguintes medidas de biossegurança (...)”.
 

Conforme ressaltado pelo Secretário de Estado de Educação, Alan Porto, no
site da Secretaria da Educação [2] , os problemas educacionais são provocados por
causa do tempo fora da sala de aula, como as dificuldades no aprendizado, e os
impactos sociais. “O conhecimento é a chave para a gente sair dessa pandemia. E as
crianças estão ficando dentro de casa e não estão tendo acesso a esse conhecimento.
Existe uma inversão. Enquanto outros países estão priorizando a educação, o retorno
a suas atividades, aqui no Brasil a gente vê isso ao contrário. Então isso é muito
grave”. 
 

Na mesma esteira [3] , o Presidente da Comissão de Educação da
Assembleia Legislativa, o deputado estadual Wilson Santos disse que não vê mais
nenhum obstáculo para que os estudantes possam voltar à escola, desde que
respeitadas todas as medidas de biossegurança, e que os números de casos e mortes
por Covid-19 têm diminuído no estado. “Estou convencido de que chegou a hora de
voltar às aulas”. 
 

A Lei estadual 11.367/21 de 10 de maio de 2021, que autorizou o retorno às
aulas foi fruto de debates e estudos, com a participação de diferentes segmentos da
sociedade, e deve se sobrepor a qualquer Decreto, seja Estadual ou Municipal, eis que
hierarquicamente superior.
 

Para além disso, é importante ressaltar que a decretação da quarentena,  
lockdown, assim como a retomada gradual dos serviços é medida que invariavelmente
está relacionada à discricionariedade administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário,
salvo em casos de ilegalidade ou flagrante teratologia, reavaliar os critérios de
oportunidade e conveniência que foram considerados pelas autoridades estaduais
e/ou municipais ao determinar a suspensão ou a reabertura das atividades de cunho
essencial ou não essencial.
 

Após mais de um ano de paralização do setor público e privado, neste
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momento, é razoável que se siga as regras técnicas e deliberações emitidas pelas
autoridades de saúde, sob pena de instalação do caos. E regras tais, ao fim e ao cabo,
são da competência e responsabilidade do Poder Executivo em consonância com as
Leis emanadas do Poder Legislativo. 
 

Por oportuno, pelo menos no campo da razoabilidade, a cautela recomenda a
observância aos parâmetros fornecidos pela ciência e, em vários países e com tais
parâmetros, as atividades escolares estão sendo retomadas. 
 

Não custa também asseverar que o tempo perdido de alfabetização
dificilmente é recuperável, a formar cenário de danos perenes à formação de uma
pessoa. O risco de abandono da escola, ou evasão escolar, igualmente é evidente. 
 

A UNICEF recomenda aos prefeitos e prefeitas municiais a reabertura das
escolas: 
 

“As escolas desempenham um papel primordial na vida de meninas, meninos
e suas famílias. Elas proveem, primeiramente, uma educação essencial para que
crianças e adolescentes desenvolvam o seu pleno potencial, exerçam a cidadania e se
preparem para o mundo do trabalho. Mas há muito mais: as escolas também oferecem
oportunidades para o desenvolvimento de competências de interação social e são
essenciais à proteção contra diferentes formas de violência – incluindo a violência
doméstica, que aumentou na pandemia. Além disso, um número considerável de
crianças e adolescentes depende da merenda escolar para sua segurança alimentar. 
 

Muitas famílias, muitos professores e outros profissionais de educação estão
preocupados com o risco de contaminação com o coronavírus nas escolas. O UNICEF
compartilha dessa preocupação. No entanto, a experiência em muitos países
demonstra que a reabertura das escolas não causou um aumento das infecções. [4] ” 
 

No caso em tela, o município de Campo Novo do Parecis informa que não
houve aumento de casos de infecção pela COVID-19 em relação aos profissionais da
educação após o retorno das aulas presenciais. A bem da verdade, o município alega
que os profissionais que estiveram trabalhando em casa, tiveram contaminação
proporcionalmente superior aos profissionais da saúde que estão diretamente
expostos à doença. Lembra ainda que estão seguindo todas as recomendações, tanto
da Lei estadual como o Decreto municipal no tocante às medidas de segurança. 
 

Com efeito, em que pese seja louvável a atuação do Sindicato autor que
busca assegurar um patamar de saúde e segurança aos profissionais da educação,
certo é que os diplomas normativos existentes no momento autorizam o retorno híbrido
e gradual às aulas, desde que atendidas as medidas de proteção. 
 

Diante do exposto, outro caminho não resta, senão, por ora, o indeferimento
da tutela de urgência. 
 

Por outro lado, é necessário que se diga que a tutela de urgência se submete
à cláusula "rebus sic stantibus", podendo ser futuramente reapreciada e deferida, se
alterada as circunstâncias do cenário fático-processual, tais como o aumento
expressivo de contaminações pelo CORONAVIRUS dentre os profissionais da
educação decorrente do retorno às aulas presenciais. 
 

Diante de todo o exposto, considerando que não restou configurado, em
análise perfunctória o requisito da “probabilidade do direito”, INDEFERE-SE A
TUTELA DE URGÊNCIA. 
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SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO. 
 

INTIMEM-SE. 
 

Após, promova-se a distribuição da presente ação, de acordo com as normas
processuais, fazendo-se conclusos ao juiz competente. 
 

Barra do Bugres para Campo Novo do Parecis/MT 
 

Data do sistema eletrônico. 
 

  
 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO 
 

Juiz de Direito Plantonista 
 
  
 

  

 
 
 
 
 

[1] https://jornaldebrasilia.com.br/noticias/brasil/artigo-de-pesquisadores-da-ufrgs-diz-
que-lockdown-nao-funciona-e-cientistas-pedem-revisao/

[2]   http://www3.seduc.mt.gov.br/-/17132307-instituicoes-avalizam-volta-as-aulas-
seduc-apresenta-plano

[3] Idem.

[4] https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/unicef-pede-prefeitas-e-
prefeitos-eleitos-que-priorizem-reabertura-segura-das-escolas
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