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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO  DA _____VARA DO 

TRABALHO DE BRASÍLIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SINDICATO DOS PROFESSORES EM 

ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO NO DISTRITO 

FEDERAL – SINPROEP-DF, inscrito no CNPJ 07.695.678/0001-85, 

estabelecido no Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 03, Lote 49, Bloco “C”, 

Loja 50, Brasília/DF, CEP: 70.610-433, Tel: (61) 3321-0042, representado neste 

ato por sua Presidente, Sra. Karina Barbosa de Jesus da Silva, vem, 

respeitosamente, a V. Exª., ajuizar a presente  

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE 

URGÊNCIA 

 

em face do DISTRITO FEDERAL, devendo ser citado por meio do seu 

Procurador-Geral, no SAIN – Edifício Sede, Projeção I, 4ª andar, CEP 70.620-

000, Brasília/DF, pelos fatos e motivos que passa a expor: 
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DA LEGITIMIDADE ATIVA 

 

 De acordo com o artigo 5º o art. 821 do Código de Defesa do 

Consumidor, possuem legitimidade para propor ação coletiva as associações 

civis constituídas há pelo menos um ano que incluam, entre suas finalidades 

institucionais, a proteção de direitos difusos e coletivos, dispensada a autorização 

assemblear.  

 Oportuno destacar que o termo “associações”, utilizado tanto no 

CDC como na LACP, deve ser entendido de forma ampla, abrangendo os 

sindicatos, as cooperativas e todas as demais formas de associativismo.  

 Especialmente em relação aos sindicatos, o artigo 8º, III, da 

Constituição2, lhes atribuiu expressamente a defesa dos direitos e interesses 

coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 

administrativas. Por essa razão, é ampla a sua legitimidade para a defesa coletiva 

dos interesses da categoria. 

 Neste contexto, o Sindicato dos Professores em Estabelecimentos 

Particulares de Ensino no Distrito federal – SINPROEP/DF é entidade sindical 

legalmente constituída, com base territorial no Distrito Federal, e que atua na 

representação da categoria profissional dos professores, especialistas em 

educação, coordenadores, orientadores educacionais e demais profissionais que 

desenvolvam atividades docentes, em estabelecimentos particulares de ensino e 

fundações educacionais de direito privado, em todos níveis de educação, 

conforme se infere do artigo 1º de seu Estatuto, que assim versa: 

                                                            
1  Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: [...] IV - 
as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins 
institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a 
autorização assemblear. 
2 CF – Art. 8º, III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais 
da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; 
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No caso específico, este Sindicato Autor pugna que seja 

suspensa as atividades das creches por 15 dias, nos termos do Art. 2º, III, do 

Decreto nº 40.520 de 14 de março de 2020, conferindo melhor interpretação 

a norma. 

Sendo assim, resta amplamente demonstrada a legitimidade do 

Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino no 

Distrito federal – SINPROEP/DF para o ajuizamento da presente ação civil 

pública em defesa dos interesses difusos e coletivos3 da categoria que representa. 

 

ATO URGENTE – ART. 104, DO CPC 

  Tendo em vista a urgência do presente ajuizamento, requer o prazo 

de 15 dias úteis para a apresentação de procuração, nos termos do art. 104, do 

CPC. 

DO CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

  Inicialmente, oportuno destacar que a Constituição de 1988 

consagrou o princípio da não taxatividade da ação civil pública, segundo o qual 

                                                            
3 LACP – Art. 1º  Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações 
de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: [...] IV - a qualquer outro 
interesse difuso ou coletivo. 
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não deve haver restrições ao campo da ação civil pública, que tem por escopo a 

tutela de todos os interesses massificados, sejam eles difusos, coletivos ou 

individuais homogêneos. Sendo assim, a partir da CF/88, a ação civil pública se 

firmou como um verdadeiro remédio constitucional de tutela dos interesses e 

direitos massificados. 

  A consagração dessa ampliação do objeto da ação civil pública 

ocorreu com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, em 1990, que, 

em seu artigo 1104, acrescentou o inciso IV ao artigo 1º da Lei da Ação Civil 

Pública (Lei 7.347/85), para permitir expressamente a defesa de qualquer outro 

interesse difuso ou coletivo e não apenas daqueles taxativamente previstos na 

referida lei. 

  Na hipótese dos autos, o que se discute é a suspensão das 

atividades promovidas nas creches, conforme determinação do Decreto 

40.520, de 14 de março de 2020, a fim de preservar a vida dos professores e 

demais profissionais de educação, em razão da proliferação do Novo Corona 

Vírus (Covid-19). 

  Sendo assim, a Lei 7.347/85 prevê expressamente o cabimento de 

ação civil pública para a tutela de interesses coletivos, assim como ocorre na 

hipótese dos autos, pois, a presente demanda tem como intuito preservar a saúde 

dos professores em estabelecimentos particulares de ensino no Distrito Federal, 

que é representada por este SINPROEP/DF. 

  Como se percebe, foram cumpridos os requisitos para o 

ajuizamento de Ação Civil Pública, já que é movida por um dos entes 

legitimados e tem por escopo a defesa de direitos difusos ou coletivos, conforme 

previsto na Lei 7.347/85. 

 

                                                            
4 Lei 8.078/90 -  Art. 110. Acrescente-se o seguinte inciso IV ao art. 1° da Lei n° 7.347, de 24 
de julho de 1985: "IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo". 
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DA ISENÇÃO DE CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

  Uma vez demonstrado o cabimento da presente ação civil pública, 

consequentemente, a presente demanda deve ser processada aplicando-se o 

sistema de regras do direito processual coletivo, empregando-se o CDC e a Lei 

da Ação Civil Pública, inclusive no que diz respeito à isenção de custas e 

despesas processuais. 

  À luz do que dispõem os artigos 18 da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação 

Civil Pública) e 87 do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que, em se 

tratando de ação civil pública, não haverá adiantamento de despesas processuais 

de quaisquer espécies, valendo ressaltar, no tocante às associações - aí incluídos 

os sindicatos -, que sobre elas não poderá, a esse título, incidir nenhuma 

condenação, salvo em caso de comprovada má-fé, que não resta configurada na 

presente ação, nos seguintes termos: 

 
"Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá 
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e 
quaisquer outras despesas, nem condenação da associação 
autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, 
custas e despesas processuais."  
(...) 
"Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código não 
haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários 
periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da 
associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de 
advogados, custas e despesas processuais." (Destacou-se) 
 

  Portanto, deve ser concedida ao Sindicato Autor a isenção de custas 

e despesas processuais, bem como, na remota hipótese de ser julgada 

improcedente a presente ação, não deve haver condenação em honorários 

advocatícios. 

DOS FATOS  E DO DIREITO 
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 Em 14 de março de 2020, com o intuito de evitar a proliferação do Covid-

19 e garantir a segurança da população, o Governador do Distrito Federal 

expediu o Decreto nº 40.520, determinando a suspensão das aulas na rede pública 

e privada de escolas e universidades por mais de 15 dias e dentre outras medidas 

pertinentes. 

 A propósito, confira-se: 

 “Art. 2º Ficam suspensos, no âmbito do Distrito 
Federal, pelo prazo de quinze dias: 
(...) 
III – atividades educacionais em todas as escolas, 
universidades e faculdades, das redes de ensino pública e 
privada;” 

  

 Ocorre que, surpreendentemente, o Secretário de Educação do Distrito 

Federal, João Pedro Ferraz, afirmou, em entrevista concedida a Agência Brasília, 

mídia oficial do Governo Distrital, que as creches teriam funcionamento normal, 

uma vez que “crianças de 0 a 3 anos não costumam circular muito, logo, não são 

pontos focais de proliferação de vírus”. 

 O Secretário de Educação alegou, ainda, que a maior parte das unidades 

possuem menos de 100 alunos, sendo uma realidade muito diferente daquela 

onde se têm alunos maiores, em que há maior mobilidade e independência para 

circular. 

 O Secretário de Educação utilizou, também, o argumento de que as 

creches não entram na categoria de escolas, não estando, portanto, abrangidas 

pelo Decreto nº 40.520/2020. 

 Por fim, arguiu-se que não se pretendia criar problemas para os pais que 

precisam trabalhar. 

 A fim de solucionar a controvérsia, foi realizada uma reunião, no dia de 

hoje, com o Sindicato Patronal, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de 
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Ensino do DF (SINEPE/DF), para que as atividades nas creches fossem 

suspensas por 15 dias, conforme determinação do Decreto supracitado. 

 Diante de todo o exposto, é patente que as medidas que veem sendo 

adotadas pela Secretária de Educação fogem da razoabilidade, bem como da 

legalidade do próprio Decreto 40.520/2020, expedido pelo Governador Ibaneis 

Rocha. 

 Prima facie, deve-se dar a correta interpretação do inciso III, art. 2º, do 

Decreto 40.520/2020, abrangendo as creches no período de suspensão ordenado. 

 A Lei nº 9.394 de 1996, mais conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), em seu art. 21, preceitua que a educação escolar se 

compõe de educação básica, formada pela educação infantil ensino fundamental 

e ensino médio e a educação superior. 

 Com efeito, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e é a 

única que está vinculada a uma idade própria, atendendo crianças de 0 a 5 anos. 

Neste aspecto, as creches abrangem as crianças de 0 a 3 anos e tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos sociais, 

psicológicos, físicos e intelectuais. 

 Nesse sentido são os dispositivos legais da Lei nº 9.394, de 2020 (LDB): 

“Art. 21. A educação escolar compõe-se de: 
I – educação básica, formada pela educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio; 
II – educação superior. 
(...) 
Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 
I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até 
três anos de idade;” 

   

 Como se observa, por corolário legal, as creches estão incluídas no 

Decreto nº 40.520/2020, uma vez que fazem parte da educação básica e 
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consequentemente entram na categoria de “escola”, preceituada no inciso III, do 

art. 2º, do supracitado Decreto. 

 Dessa forma, não restam dúvidas que a melhor interpretação a ser feita, no 

que tange ao art. 2º, III, do Decreto nº 40.520/2020, é suspender as atividades das 

creches, sob pena de pôr em risco a saúde dos profissionais de educação que 

laboram nesses estabelecimentos e das crianças. 

 Urge mencionar que muitos dos profissionais de educação se utilizam 

do transporte público para irem trabalhar, estando expostos, 

constantemente ao Covid-19 e de modo consequente as crianças. 

 Ademais, nunca é demais relembrar que a Constituição Federal de 1988, 

mais precisamente em seu art. 227, consagrou o Princípio da Proteção Integral da 

Criança e do Adolescente, que assegura, dentre outros direitos, o dever do Estado 

de promover, com absoluta prioridade, o direito à saúde: 

 “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e convivência familiar e 
comunitária, além de coloca-los a salvo de toda a forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão.”  

  

 Nesse sentido, ao determinar que as creches continuem funcionando, o 

Governo do Distrito Federal, além de violar o próprio decreto expedido, aflige 

norma constitucional, visto que põe em risco a saúde de milhares de crianças de 0 

a 3 anos, além dos profissionais de educação, que são expostos ao perigo de 

contaminação do Covid-19. 

 Se por mais não bastasse, em notícia divulgada hoje pelo Correio 

Braziliense, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, declarou que há registro de mortes de crianças causadas 
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pelo Novo Coronavírus, o que, per si, já demonstra a gravidade da situação e a 

urgência da suspensão das atividades nas creches. 

 Por fim, a Convenção 155 da OIT prediz em seu art. 19, “f”, que “o 

trabalhador informará imediatamente o seu superior hierárquico direto sobre 

qualquer situação de trabalho, que a seu ver e por motivos razoáveis, envolva um 

perigo iminente e grave para sua vida ou a sua saúde”, não podendo se exigir do 

trabalhador o labor em uma situação grave ou iminente a sua vida. 

 Diante do exposto, resta amplamente demonstrada a necessidade e a 

legalidade da suspensão das atividades nas creches conveniadas, bem como 

particulares, nos termos do art. 2º, III, do Decreto nº 40.520, de 14 de março de 

2020. 

 
DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA LIMINARMENTE 

 A plausibilidade do direito alegado na presente Ação Civil Pública foi 

amplamente demonstrada na argumentação acima empreendida. Com efeito, é 

nítido que a melhor interpretação do art. 2º, III, do Decreto supracitado é a 

inclusão das creches conveniadas e particulares na suspensão das atividades por 

15 dias. 

 O argumento colacionado para a suspensão das atividades nas creches 

além de encontrar amparo legal no próprio Decreto nº 40.520, respalda-se nos 

arts. 21 e 30, da LDB, bem como no art. 227, da Constituição Federal. 

 O perigo de dano, a seu turno, decorre do fato de vidas estarem em jogo. 

A vida dos profissionais de educação, de seus alunos, de seus familiares, em 

razão da exposição ao Coronavírus. 

 O perigo de dano irreversível é patente e explícito, como amplamente 

conhecido e divulgado, razão pela qual, a concessão da tutela de urgência em 

carácter liminar se impõe. 
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 Por todo o exposto, o Sindicato Autor pede que Vossa Excelência, antes 

mesmo da oitiva das Ré, conceda a tutela de urgência inaudita altera part 

para determinar a suspensão das atividades nas creches conveniadas, bem 

como particulares, nos termos do Decreto nº 40.520/2020. 

 

DO PEDIDO 

   Do exposto, requer que seja julgada procedente a presente 

Ação Civil Pública para: 

a) que seja deferida tutela de urgência, inaudita altera 

part para determinar que sejam suspensas as atividades nas creches 

conveniadas, bem como particulares por 15 dias, nos termos do Decreto nº 

40.520/2020. 

b) que seja confirmada a tutela de urgência e julgada 

procedente a presente Ação Civil Pública para, suspender as atividades das 

creches conveniadas, bem como particulares por 15 dias, nos termos do 

Decreto nº 40.520/2020;  

   Requer a notificação da Ré para, querendo, contestar os 

termos da presente. 

   Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em 

direito admitidos. 

Dá à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para efeitos 

legais. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Brasília/DF, 16 de março de 2020. 
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Ulisses Borges de Resende        Paolo Fernandes Santini  

           OAB/DF 4.595    OAB/DF 57.747 
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 

7ª Vara do Trabalho de Brasília - DF 

ACPCiv 0000254-50.2020.5.10.0007 

AUTOR: SINDICATO DOS PROFESSORES EM ESTABELECIMENTOS 

PARTICULARES DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL 

RÉU: DISTRITO FEDERAL

 

 

TERMO DE CONCLUSÃO

Conclusão ao(à) Exmo(a). Juiz(a) do Trabalho feitos pelo(a) servidor(a) MONICA RAMOS 

EMERY, em 17 de março de 2020.

 

DESPACHO

 

Vistos.

Concedo a(o) reclamante o prazo legal de 15 dias para emendar a petição inicial, de modo a

regularizar a representação processual, sob pena de indeferimento, nos termos dos arts. 321 c/c

485, ambos do Código de Processo Civil.

Intime-se o (a) Reclamante.

Decorrido o prazo, conclusos.

BRASILIA/DF, 17 de março de 2020.

MONICA RAMOS EMERY

Juiz do Trabalho Titular
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO TRABALHO DA 7ª VARA DO
TRABALHO DE BRASÍLIA

 

 

 

 

 

 

Processo nº 0000254-50.2020.5.10.0007

 

 

O Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino no

, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe,Distrito Federal - SINPROEP/DF

vem à presença de Vossa Excelência informar e requerer o que segue.

Em razão da lentidão do sistema PJe no dia de ontem, 16 de março de 2020, este

Sindicato Autor restou impossibilitado de juntar os documentos que acompanhariam a

exordial, razão pela qual, neste ato anexa aos autos as matérias jornalísticas citadas na

presente Ação Civil Pública, bem como a procuração, o substabelecimento e o estatuto da

entidade sindical.

Na oportunidade, este Sindicato Autor também informa que, em ação ajuizada pelo

Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais - SINPRO/MG, o Tribunal Regional

do Trabalho da 3ª Região concedeu liminar para a suspensão de todas as atividades

escolares entre os dias 18 e 31 de março, nos autos do processo

0010443-06.2020.5.03.0000, matéria idêntica a perquirida nesta Ação Civil Pública, o que

já demonstra a urgência do pedido liminar requerido.

Sendo assim, requer a juntada da documentação anexa e a apreciação do pedido de

antecipação de tutela em caráter liminar, com a brevidade e urgência que o caso requer.

Nestes Termos,
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Pede deferimento.

 

 

Brasília, 17 de março de 2020.

 

Ulisses Borges de Resende

OAB/DF 4.595
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PROCURAÇÃO  
 

 

 

SINDICATO DOS PROFESSORES EM ESTABELECIMENTOS 

PARTICULARES DE ENSINO NO DISTRITO FEDERAL – 

SINPROEP-DF, inscrito no CNPJ 07.695.678/0001-85, estabelecido no 

Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 03, Lote 49, Bloco “C”, Loja 50, 

Brasília/DF, CEP: 70.610-433, Tel: (61) 3321-0042, representado neste ato 

por sua Presidente, Sra. Karina Barbosa de Jesus da Silva, nomeia e 

constitui seu bastante procurador o advogado ULISSES BORGES DE 

RESENDE, brasileiro, casado, OAB-DF 4.595, CPF 224.913.251-87, 

representante legal com escritório profissional registrado na Ordem dos 

Advogados do Brasil n.º 1529/09, localizado na SHIS QI 09, conjunto 10, 

casa 07, Brasília/DF, CEP 71.625-100 com Inscrição Estadual n.º 

0752267800174, sob o nome Ulisses Borges de Resende Advocacia, 

endereço eletrônico adv3005@gmail.com e telefone/fax 3248-2691/3248-

6233, com poderes para o foro em geral, com a cláusula “AD JUDICIA” 
podendo praticar todos os atos em Direito admitidos perante qualquer foro, 

instância ou tribunal, podendo, ainda, tomar ciência, acordar, transigir, 

desistir, receber e dar quitação ou substabelecer o presente, com ou sem 

reservas de poderes, atuando e conjunto ou separadamente, especialmente 

para ajuizamento da Ação Civil Pública nº 0000254-50.2020.5.10.0007. 

 

Brasília, 17 de março de 2020. 

 

 

 
Karina Barbosa de Jesus da Silva 

Presidente  
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Poder Judiciário 

Justiça do Trabalho 

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

 

Dissídio Coletivo 
0010443-06.2020.5.03.0000

 
 

Processo Judicial Eletrônico
 

Data da Autuação: 13/03/2020 
Valor da causa: R$ 10.000,00 

 
Partes:

SUSCITANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
ADVOGADO: ELNA FIDELLIS DE SOUZA WIRZ LEITE 
ADVOGADO: Geraldo Hermogenes de Faria Neto 
ADVOGADO: CANDIDO ANTONIO DE SOUZA FILHO 
SUSCITADO: SINDICATO DAS ESCOLAS PARTICULARES DE MINAS GERAIS 
SUSCITADO: SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO NORDESTE
MINEIRO-SINEPE-NE-MG                                                                              
SUSCITADO: SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO
SUL DE MINAS GERAIS                                                                           
SUSCITADO: SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS
PARTICULARES DE ENSINO DO NORTE DE MINAS 
SUSCITADO: SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DA
REGIAO SUDESTE DE MINAS GERAIS - SINEPE/SUDESTE 
SUSCITADO: SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO TRIANGULO
MINEIRO 
SUSCITADO: SINDICATO DOS CURSOS LIVRES DE IDIOMAS DO ESTADO DE MG -
SINDILIVRE-IDIOMAS/MG PAGINA_CAPA_PROCESSO_PJE
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 03ª REGIÃO 

Gabinete da Presidência 

DC 0010443-06.2020.5.03.0000 

SUSCITANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS 

SUSCITADO: SINDICATO DAS ESCOLAS PARTICULARES DE MINAS GERAIS, 

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO NORDESTE MINEIRO-

SINEPE-NE-MG , SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE 

ENSINO DO SUL DE MINAS GERAIS , SINDICATO DAS ENTIDADES 

MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO 

NORTE DE MINAS, SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES 

DE ENSINO DA REGIAO SUDESTE DE MINAS GERAIS - SINEPE/SUDESTE, 

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO TRIANGULO 

MINEIRO, SINDICATO DOS CURSOS LIVRES DE IDIOMAS DO ESTADO DE MG 

- SINDILIVRE-IDIOMAS/MG

                              SECRETARIA DE DISSÍDIOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS

O SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SINPRO/MG ajuíza

Dissídio Coletivo de Natureza Jurídica, com pedido liminar  em face doinaldita altera parte

SINDICATO DAS ESCOLAS PARTICULARES DE MINAS GERAIS - SINEP/MG, SINDICATO

DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO NORDESTE MINEIRO – SINEPE/NE-MG,

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO SUL DE MINAS, SI 

NDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS PARTICULARES

DE ENSINO DO NORTE DE MINAS GERAIS,  SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS

PARTICULARES DE ENSINO DA REGIÃO SUDESTE DE MINAS GERAIS - SINEPE/SUDESTE,

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO TRIÂNGULO MINEIRO – SINEPE

/TM, SINDICATO DOS CURSOS LIVRES DE IDIOMAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

SINDILIVRE-IDIOMAS/MG (petições Id. 037e9c8 e Id. 309a39c).

 

Informa que representa a categoria dos professores dos estabelecimentos de ensino da rede

privada de educação e apresenta as CCTs firmadas com os Sindicatos Patronais no Estado de

Minas Gerias.

 

Sustenta que é fato público e notório que o mundo, inclusive o Brasil, vem sofrendo uma

pandemia em razão do "Coronavirus Disease (COVID-19)", conhecido popularmente como

"Coronavirus".
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Afirma que os estabelecimentos de ensino reúnem grande número de pessoas, especialmente

nas salas de aulas, onde os professores exercem suas atividades.

 

Ressalta que, segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS, as pessoas com idade acima

de 60 anos, os diabéticos e os cardíacos constituem a faixa de risco, com maior grau de

letalidade, conforme notícias divulgadas nos diversos meios de comunicação.

 

Tece considerações sobre as medidas que vêm sendo adotadas pelo governo brasileiro e

argumenta que, por si só, tais medidas não são capazes de evitar a propagação do

"Coronavírus", haja vista o aumento do número de contaminados e suspeitos de contaminação.

 

Relata que o Ministério da Saúde emitiu um “Boletim Epidemiológico”, com orientações de

prevenção do contágio, dentre as quais evitar aglomerações e contato com eventuais

contaminados (Id. 93bc08d).

 

Destaca que, como medida de prevenção, diversos Municípios e instituições de ensino, tais

como UNICAMP  e INSPER, já suspenderam as aulas, mesmo sem ter sido diagnosticado

qualquer caso de contaminação.

 

Alega que nenhuma medida foi adotada pelas escolas da rede privada de ensino de Minas

Gerais para evitar o risco de contágio e que os professores vêm sofrendo "pressões dos seus

empregadores para que se afastem de suas atividades por conta própria, sem remuneração".

 

Argumenta que poderão ocorrer sérios danos à saúde e à vida dos professores idosos e/ou com

imunidade baixa, bem como dos alunos, inclusive crianças, uma vez que, até que se faça o

diagnóstico da doença, há probabilidade de o professor contaminar várias pessoas.

 

Assevera que a omissão dos estabelecimentos viola o disposto nos artigos 8º e 154 da CLT;

artigos 4º, 5º e 6º da Lei nº 8.069/90; artigos 1º, III e IV, 5º, , XXXV, 6º, 7º, XXII, 8º, III, 170,caput
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III, VI, e VIII, 193, 196, 205, 206, I, II, V e VII, 209, I, 225,  e §3º, 227, §3º, II, todos dacaput

Constituição da República; artigo 10, II, B, do ADCT; artigos 3º, 13, 16, 18 e 21 da Convenção nº

155, bem como a Convenção 161, ambas da OIT.

 

Sustenta estarem presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência (art. 300 do

CPC), haja vista o sério risco que correm os professores, especialmente aqueles com idade

superior a 60 anos, assim como toda a comunidade acadêmica se continuarem exercendo suas

atividades, enquanto persistir a pandemia do "Coronavírus disease" (COVID-19).

 

Salienta que a tutela de urgência também se justifica pela omissão dos estabelecimentos de

ensino representados pelos Suscitados em adotar medidas efetivas para evitar a contaminação.

 

Aduz que, na hipótese de serem mantidas as atividades dos professores da rede privada de

ensino de Minas Gerais até o julgamento final da presente ação, poderão ocorrer inúmeros casos

de contaminação não só dos professores, como dos alunos.

 

Aduz, também, que o afastamento do professor, sem remuneração, compromete sua

subsistência, motivo pelo qual, no seu entender, faz-se necessário manter a remuneração

mensal.

 

Discorre sobre os limites do poder diretivo do empregador, notadamente em razão da dignidade

da pessoa humana e outros princípios constitucionais relacionados à valorização do trabalho e à

ordem econômica.

 

Requer a concessão de tutela de urgência para determinar aos estabelecimentos de ensino,

representados pelos Suscitados, o imediato afastamento do serviço de todos os seus

professores, sob pena de multa diária de, no mínimo, R$ 1.000,00, por trabalhador prejudicado.

 

Requer, ainda, na hipótese de entendimento diverso, o afastamento dos professores com idade

acima de 60 anos e daqueles que façam controle de diabetes ou que sofram com problemas

cardíacos, sem prejuízo da remuneração, pelo prazo mínimo de 30 dias, até que seja
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comunicado o término da pandemia de "Coronavírus" pelas autoridades da área de saúde, sob

pena de multa diária de, no mínimo, R$ 1.000,00, por trabalhador prejudicado.

 

Requer, também, que seja oficiado o MPT para, querendo, integrar a lide.

 

Pugna, ao final, pela procedência dos pedidos formulados, com a confirmação da liminar.

 

Atribui à causa o valor de R$ 10.000,00.

 

A Constituição da República, em seu art. 5º, assegura aos brasileiros e estrangeiroscaput, 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, sendo que o art. 7º, inciso XXII, garante o

direito dos trabalhadores, urbanos e rurais, à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio

de normas de saúde, higiene e segurança.

 

Por sua vez, o art. 196, que trata da ordem social, preceitua que a saúde é direito de todos e

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do

risco de doenças e de outro agravos.

 

É fato público e notório, reconhecido pelas autoridades governamentais, bem como pela

Organização Mundial de Saúde, que se encontra em curso uma "pandemia" do vírus COVID-19

("CORONAVÍRUS").

 

Há notícia de casos confirmados de pessoas infectadas pelo mencionado vírus no Estado de

Minas Gerais, bem como do crescimento do contágio nos demais estados da Federação.

 

Não resta dúvida da necessidade de serem impostas medidas que visem à redução dos riscos

de contágio da população, dentre elas o isolamento domiciliar das pessoas infectadas e com

suspeita de infecção, bem como demais ações que diminuam o contato direto entre as pessoas.

Essas e outras condutas vêm sendo amplamente recomendadas pelos especialistas da área de
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saúde, como forma de minimizar a curva de crescimento do número de infectados, de modo a

prevenir a contaminação. 

 

Com o propósito de reduzir a circulação e aglomeração de pessoas, os órgãos públicos,

empresas, escolas, entidades sindicais vêm editando recomendações e determinações para

suspensão das atividades no curso desta semana. 

 

Nesse sentido, conforme nota constante do  do Sindicato das Escolas Particulares de Minassite

Gerais (SINEP/MG), em reunião com a Secretaria de Estado e Educação foram debatidas ações

de combate à proliferação do COVID-19 e recomendada a suspensão das aulas de 18 a 22 de

março, o que será normatizada pelo Conselho Estadual de Educação.

 

Este Tribunal, mediante as Portarias GP nº 109/2020 e GP/CR/VCR nº 112/2020, instituiu

medidas preventivas a serem adotadas diante do surto de CORONAVÍRUS, dentre as quais a

suspensão da realização de audiências e correições, assim como recomendação de que o

contato das partes e dos advogados com as unidades judiciárias e administrativas seja realizado

preferencialmente por telefone.

 

Seguindo essas orientações e, considerando a estreita relação estabelecida diariamente entre

alunos e professores, permeada pelo necessário contato direto, além da inevitável aglomeração

nos ambientes escolares, defiro, parcialmente, a medida liminar para determinar que sejam

suspensas as atividades desempenhadas pelos professores nas dependências das escolas da

rede particular representada pelos Suscitados de 18 a 31 de março de 2020, sem prejuízo da

remuneração, período que poderá vir a ser modificado na hipótese de comprovada alteração dos

fatos.

 

Registro que a compensação dos dias não trabalhados deverá ser negociado, oportunamente,

entre as partes.

 

Ressalto que, tendo em vista as referidas Portarias deste Tribunal, deixo de designar, por ora,

audiência de conciliação, tal como previsto no art. 860 da CLT.
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Concedo aos Suscitados o prazo de 08 dias para apresentação de contestação. 

 

Havendo desobediência da Ordem Judicial ou atos que dificultem o seu cumprimento por

quaisquer das partes, incidirá multa diária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

 

Intime-se, por Oficial de Justiça, os Suscitados, na pessoa de seus representantes legais, e o

Suscitante, por meio de seus representantes legais e/ou procuradores, bem como à

Secretaria  de Estado de Educação de Minas Gerais do inteiro teor da presente medida, na forma

da Lei.

 

Dê-se ciência da presente decisão ao MPT.

 

Registro que a desobediência a esta Ordem Judicial se caracterizará, também, pela oposição de

dificuldades injustificadas por quaisquer das partes, com possibilidade de apuração de eventual

responsabilidade pessoal dos dirigentes sindicais e dos empregadores, inclusive de natureza

penal (artigos 9º, § 2º, da CR). 

 

Saliento que intimações e comunicações, sempre que possível, deverão ser feitas por Oficial de

Justiça, e ante a evidente urgência, que este realize o ato a seu cargo além do horário

estabelecido no art. 212 do CPC, com as cautelas necessárias, o que se autoriza.

 

Tendo em vista a urgência e relevância dos fatos, bem como os princípios da celeridade e

economia processual, a presente decisão terá força de ofício e mandado judicial.

 

P.I.C.

 

BELO HORIZONTE/MG, 16 de março de 2020.
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Camilla Guimarães Pereira Zeidler

Desembargador(a) do Trabalho
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16/03/2020 Por coronavírus, Berlim fecha todas as creches e escolas por cinco semanas - Mundo

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/03/16/interna_mundo,834604/por-coronavirus-berlim-fecha-todas-as-creches-e-escolas.shtml 1/12

Por coronavírus,
Berlim fecha todas as
creches e escolas por
cinco semanas
Com todas as instituições de educação básica, bares, clubes e academias
fechados, a capital da Alemanha parece estar numa contagem
regressiva antes que um lockdown se instale

AP  Ana Paula Lisboa (mailto:anapaulalisboa.df@dabr.com.br)

postado em 16/03/2020 11:44 / atualizado em 16/03/2020 13:07
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Berlim, Alemanha - A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a

Europa é o novo epicentro da pandemia do novo coronavírus. Assim como

outras áreas, a educação também é afetada pela crise. Esta segunda-feira

(16/3) marca o último dia de aulas dos alunos de nível primário na capital

alemã

Escolas de Berlim entraram em recesso por cinco semanas

(foto: Ana Paula Lisboa/CB/D.A Press)

 ()

ID. 0fa9e88 - Pág. 2

Assinado eletronicamente por: BRUNO PAIVA GOUVEIA - 17/03/2020 11:37 - 0fa9e88
https://pje.trt10.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20031711205996900000021504568
Número do processo: ACPCiv 0000254-50.2020.5.10.0007
Número do documento: 20031711205996900000021504568

Fls.: 28



16/03/2020 Por coronavírus, Berlim fecha todas as creches e escolas por cinco semanas - Mundo

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/03/16/interna_mundo,834604/por-coronavirus-berlim-fecha-todas-as-creches-e-escolas.shtml 3/12

(https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/03/16/interna_mun

fecham-fronteiras-para-tentar-conter-o-coronavirus.shtml). Os estudantes de

nível secundário finalizaram atividades na última semana. Em comparação

com outras cidades e estados do país, Berlim até demorou para suspender o

funcionamento das escolas. Agora, a educação básica entra em um recesso

obrigatório até 19 de abril. 

Essa é a previsão inicial, mas o período pode ser estendido caso a crise do

coronavírus não melhore na Alemanha. Os casos de infectados no país

escalam rapidamente: no domingo, o Instituto Robert-Koch divulgou que há

4.838 pessoas com o novo coronavírus no país, das quais 265 estão em Berlim.

Com estudantes do jardim de infância ao ensino médio precisando ficar em

casa, isso muda também a rotina dos pais. Os que tiverem essa possibilidade

passam a trabalhar em home office. O que pode diminuir o fluxo de pessoas

nas ruas: o transporte público em Berlim faz estudos para reduzir seu

funcionamento de acordo com isso.

Vida cotidiana em suspensão

Em acordo publicado nesta segunda-feira (16/3), o governo federal da

Alemanha e os governos estaduais determinaram que ficam proibidos

encontros em igrejas, sinagogas, mesquitas e templos de qualquer outra fé.

Cursos (incluindo livres, de música e para adultos), excursões e outros tipos de

reuniões também se tornam proibidas a partir desta segunda-feira (16/3).
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Clubes noturnos, bares, museus, teatros e cinemas, que já estavam fechados

em Berlim, também param de funcionar em todo o país. Bordeis, cassinos,

brinquedotecas entre outros tipos de estabelecimento passam a ter

funcionamento suspenso. Outra recomendação é que os restaurantes tenham

horário de funcionamento restrito: podem abrir a partir das 6h e devem fechar

até as 18h.

Nos supermercados, muita gente

continua a comprar desenfreadamente,

fazendo estoque para caso haja

necessidade. O comportamento não foi

estimulado pelo governo, mas acaba

sendo influenciado pela desinformação:

circularam por grupos de WhatsApp e

redes sociais notícias falsas dizendo que

os mercados ficariam fechados por três

dias.

Apesar de aumentar o número de

pessoas que tem ficado em casa, neste

último fim de semana, foi possível ver

muitos moradores de Berlim

aproveitando o que poderia ser a últimaBar avisa aos clientes que fechou por causa do
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chance de sair livremente antes que o

país entre em lockdown, como o

imposto em Itália e Espanha. Assim,

parques e restaurantes continuaram cheios, apesar de o movimento ser

menor que o habitual. 

A fim de reforçar as medidas de segurança, foi disponibilizada uma força

policial adicional de 200 oficiais nas ruas de Berlim. São funcionários que,

desde a noite de sábado, fiscalizam se as pessoas estão cumprindo as

restrições impostas pelo governo. Quem descumprir as medidas estará

cometendo crime ao violar a “Lei de Proteção contra Infecções”, válida em

toda a Alemanha, e poderá ser multado (em até 25 mil euros) ou ser

submetido a pena de reclusão de até cinco anos.

coronavírus

(foto: Ana Paula Lisboa/CB/D.A Press)
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Escolas fechadas

Moradores de Berlim, temendo um lockdown, aproveitaram o fim de semana para sair e ir a
restaurantes e parques enquanto ainda podem

(foto: Ana Paula Lisboa/CB/D.A Press)
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Irena Bender, 57 anos, é professora da Johannes-Schule-Berlin, escola da

pedagogia Waldorf que tem cerca de 250 alunos e funciona no bairro de

Schöneberg na capital alemã. Nesta segunda-feira (16/3), docentes da

instituição encontraram os estudantes do primário pela última vez antes de

entrarem num período de recesso, de pelo menos cinco semanas, forçado pela

crise do coronavírus. Os alunos do secundário já não tiveram aulas nesta

semana. As comunidades escolares começam a pensar nas consequências que

isso trará, especialmente para os que terminarão agora o ensino médio. 
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Se o ano acadêmico terminar mais tarde, espera-se que as faculdades mudem

as datas de seus processos seletivos. Professores como Irena também temem

prejuízos educacionais também em outras séries. “Eu compreendo a situação,

mas me frustro. Cinco semanas é muito tempo”, reflete. Ela dá aulas para uma

A educadora alemã Irena Bender enviará livros por via postal para não deixar alunos sem
atividades durante a pausa

(foto: Ana Paula Lisboa/CB/D.A Press)
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classe de 31 alunos na faixa dos 8 anos de idade. O ensino no colégio se baseia

em projetos, executados a cada quatro semanas e integrando todas as

matérias de modo multidisciplinar. 

Engenheira agrônoma e mestre em ciências, ela lamenta que o recém-iniciado

projeto sobre “ofícios antigos” seja interrompido. Dentro dele, as crianças

visitaram um ferreiro, um carpinteiro, uma vila-museu e estavam prestes a

visitar uma padaria, a fim de mostrar como são feitos os pães, quando as

visitas foram suspensas com o agravamento do Covid-19.  Antes de a escola

fechar, a rotina já tinha sido afetada pela doença. Tradicionalmente, os

professores cumprimentavam cada aluno com um aperto de mão. 

Há duas semanas, esse tipo de gesto foi proibido. Irena explica que cada

educador encontrou um modo alternativo de cumprimentar os estudantes:

ela, por exemplo, passou a encostar cotovelo com cotovelo. Ao chegar à sala de

aula, cada aluno era orientado a lavar as mãos. Professores e outros colegas de

trabalho não ousam se aproximar uns dos outros: conversam de longe, a pelo

menos 1,5 metro de distância. “As crianças se mostraram muito nervosas com

o vírus. Todos só pensam nisso. O corona virou até tema de brincadeira: um

aluno dizia que era o corona e corria atrás dos outros, que fugiam.”
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Com o passar dos dias, as turmas começaram a esvaziar. Pais preocupados

passaram a não levar os filhos para a escola antes mesmo da determinação do

governo local. “Eu recebia e-mails explicando que não iam trazer determinado

estudante porque ele tinha alguma condição, ou porque tem contato com

Irena compreende os motivos do recesso, mas lamenta a situação e se preocupa com prejuízos
educacionais

(foto: Ana Paula Lisboa/CB/D.A Press)
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uma avó de 85 anos”, relata Irena, que trabalha no colégio há uma década.

Para não deixar os estudantes sem atividade durante o período de recesso, a

professora separou um livro literário e uma apostila de exercícios para enviar

a cada um por via postal. “Se o período sem aulas for estendido, posso enviar

mais material”, planeja. Nas próximas cinco semanas, a diretoria da escola

continuará funcionando. 

A instituição precisará oferecer aulas para um grupo de emergência, formado

por filhos de pais que trabalham em áreas consideradas fundamentais,

incluindo saúde, bombeiros e polícia. Haverá um revezamento entre os

professores para que, a cada dia, um venha e lecione. Irena não participará do

rodízio porque tem asma, portanto, faz parte de um grupo de risco. Durante as

próximas semanas, a professora se isolará numa casa de campo. Para ela, que

viveu numa Alemanha dividida durante muito tempo, ver o país fechar

fronteiras faz lembrar a época da Guerra Fria e pré-queda do muro de Berlim.

*A jornalista é bolsista do Internationale Journalisten-Programme (IJP)

(https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/01/29/interna_cidadesdf,733887
como-receber-noticias-do-correio-todos-os-dias-no-seu-whatsapp.shtml)

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação
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16/03/2020 OMS comunica registros de mortes de crianças por coronavírus - Mundo
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OMS comunica
registros de mortes de
crianças por
coronavírus
A OMS não deu mais detalhes sobre o perfil das vítimas, mas esta é a
primeira vez que a organização admite a morte de crianças

CB  Correio Braziliense (mailto:iconescb@gmail.com)

postado em 16/03/2020 14:34
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O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom

Ghebreyesus, declarou nesta segunda-feira (16/3) que há registro de mortes

de crianças causadas pelo novo coronavírus. Tedros não deu mais detalhes.

No entanto, a organização ainda não havia reconhecido a morte de nenhuma

criança por conta do Covid-19.

É a primeira vez que a OMS admite a morte de crianças por Covid-19

(foto: Fabrice Coffrini/AFP)
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"Esta é uma doença séria. Embora a evidência que temos sugira que aqueles

com mais de 60 anos correm maior risco, jovens, incluindo crianças,

morreram", disse Tedros.

O diretor-geral da entidade não deu mais detalhes sobre o perfil da vítimas. A

organização vem ressaltando que os grupos mais vulneráveis incluem as

pessoas mais velhas ou com doenças pré-existentes, como diabetes e

hipertensão.

"Sabemos que as crianças podem ser infectadas e que elas podem morrer por

essa doença. Não podemos dizer universalmente que é (uma doença) leve em

crianças", afirmou Maria van Kerkhove, diretora da área de Doenças e

Zoonoses Emergentes da OMS.

(https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/01/29/interna_cidadesdf,733887
como-receber-noticias-do-correio-todos-os-dias-no-seu-whatsapp.shtml)

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO 

7ª Vara do Trabalho de Brasília - DF 

ACPCiv 0000254-50.2020.5.10.0007 

AUTOR: SINDICATO DOS PROFESSORES EM ESTABELECIMENTOS 

PARTICULARES DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL 

RÉU: DISTRITO FEDERAL

 

Vistos os autos.

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo SINDICATO DOS PROFESSORES

EM ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO DF em desfavor do DISTRITO

FEDERAL. Visa o autor, em sede de tutela provisória antecipada, seja, liminarmente,

determinado ao réu que proceda a suspensão das atividades nas creches conveniadas, bem

como nas creches particulares, pelo prazo de 15 dias, nos termos do Decreto nº40.520/2020.

Analiso.

É fato notório, público, declarado inclusive pela Organização Mundial de Saúde,

em 11/03/2020, que desenvolve-se em nível global uma pandemia do vírus COVID-19,

popularmente conhecimento como Novo Coronavírus, que é de rápida disseminação e letal para

alguns grupos específicos de pessoas.

A mídia veicula notícias não só do número crescente de casos, no Brasil e em

diversas partes do mundo, mas também de óbitos, chamando a atenção para o fato de que, se

medidas preventivas não forem adotadas urgentemente, haverá colapso do sistema de saúde,

gerando uma situação de insustentabilidade.

As medidas restritivas como as impostas pelo Decreto Distrital nº 40.520/2020,

que trata da suspensão de atividades escolares, além do isolamento domiciliar, não só de

pessoas infectadas e com suspeita de infecção, mas de todas as que puderem permanecer em

suas casas, além de outras ações que minimizem o contato direto entre as pessoas visam

exatamente a uma tentativa de reduzir a velocidade de infecção, permitindo a ação do sistema

público de saúde.

O momento exige esforços de cada um de nós, reduzindo a circulação e

aglomeração de pessoas, de modo a evitar a contaminação em larga escala, com o fito de

preservar a saúde e a vida da coletividade.
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Nesse quadro, urge buscar a máxima redução de pessoas ao risco de

contaminação, sendo certo que a ação tardia, como no caso da Itália, resultará em verdadeiro

caos.

Até mesmo este Egrégio Tribunal Regional do Trabalho editou, na data de

ontem, a Portaria PRE-DIGER nº 06/2020, que determina uma série de medidas de prevenção

ao contágio de pessoas pelo COVID-19, dentre elas, a suspensão de audiências e sessões, o

regime de teletrabalho e a suspensão do atendimento externo presencial nas unidades do TRT10.

Fere a razoabilidade se determinar suspensão de atividades em escolas e não

contemplar as creches, mormente se considerarmos que já existem notícias de óbitos também

de crianças.

A tutela provisória de urgência destina-se a eliminar o perigo de dano grave e de

difícil reparação, afigurando-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e do

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, unindo as antigas figuras da tutela

cautelar e da tutela antecipada, conforme previsão no artigo 300 do CPC.

No caso dos autos, o pedido de suspensão das atividades em creches

particulares e conveniadas, em virtude da pandemia causada pelo surto do Novo Coronavírus

está embasado em recente decreto editado pelo Governo do Distrito Federal e em

recomendações oriundas da Organização Mundial de Saúde e do Governo Federal.

Nota-se que o pedido de inclusão das creches está sendo formulado em virtude

de declaração feita pelo Secretario de Educação do Distrito Federal que, em recente entrevista,

afirmou que estas unidades permaneceriam com funcionamento normal.

Assim, considerando-se a natureza da questão apresentada, emergência de

saúde pública, e o fato de as creches não terem sido contempladas pelo Decreto em comento,

além da afirmativa do Secretario de Educação do Distrito Federal, no sentido de manter em

funcionamento as creches, apesar do risco que a manutenção das atividades pode representar,

o  deferimento do pedido é medida que se impõe.

Nesse quadro, evidenciados os requisitos dos artigos 294 e 300, do CPC, DEFIR

 o pedido de tutela formulado na inicial, devendo o réu promover a  determinação deO

suspensão, pelo prazo de 15 dias, das atividades nas creches particulares e conveniadas. 

A determinação supra deverá ser cumprida no prazo de 2 dias, sob pena de

pagamento de multa diária no valor de R$ 50.000,00.

Ante a urgência da medida, a presente decisão terá força de ofício e de

mandado judicial.
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Intimem-se o acionante e o réu, com urgência.

Após, remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de audiência inaugural.

 

BRASILIA/DF, 18 de março de 2020.

ERICA DE OLIVEIRA ANGOTI

Juiz do Trabalho Substituto
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10A REGIAO

7ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF

ACPCiv 0000254-50.2020.5.10.0007

AUTOR: SINDICATO DOS PROFESSORES EM ESTABELECIMENTOS 

PARTICULARES DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

RÉU: DISTRITO FEDERAL

7ª Vara do Trabalho de Brasília - DF

 

SEPN 513 BLOCO B, LOTE 2/3, FORO TRABALHISTA DE BRASÍLIA, ASA NORTE, BRASILIA

/ D F  -  C E P :  7 0 7 6 0 - 5 2 2  

e-mail: svt07.brasilia@trt10.jus.br - Telefone: (61) 33481520

Atendimento ao público das 9 às 18 horas

 

PROCESSO Nº 0000254-50.2020.5.10.0007

Ação Civil Pública CívelCLASSE: 

AUTOR: SINDICATO DOS PROFESSORES EM ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE 

ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

: DISTRITO FEDERALRÉU

MANDADO DE INTIMAÇÃO DE DESPACHO/DECISÃO

 

 

Endereço da Diligência:  Distrito Federal- CNPJ: 00.394.601

/0001-26

Assinado eletronicamente por: MARCELO RODRIGUES DE CARVALHO - Juntado em: 18/03/2020 13:07:49 - d72b6af

ID. d72b6af - Pág. 1

Fls.: 75

Documento assinado pelo Shodo



SAM , SETORES COMPLEMENTARES - BRASILIA - DF - 

CEP: 70620-000 

(email: ouvidoria@ceb.com.br)

Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF

 

O(A) Juiz(a) do Trabalho da 7ª Vara do Trabalho de Brasília - DF ,  ao Oficial de Justiça MANDA 

Avaliador Federal a quem couber por distribuição que, se dirija ao endereço acima e INTIME  o

, junto à Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF,  para tomar ciência daDistrito Federal

decisão liminar de ID 61dadb3, abaixo transcrita: 

"Vistos os autos.

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo SINDICATO DOS PROFESSORES EM

ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO DF em desfavor do DISTRITO

FEDERAL. Visa o autor, em sede de tutela provisória antecipada, seja, liminarmente,

determinado ao réu que proceda a suspensão das atividades nas creches conveniadas, bem

como nas creches particulares, pelo prazo de 15 dias, nos termos do Decreto nº40.520/2020.

Analiso.

É fato notório, público, declarado inclusive pela Organização Mundial de Saúde, em 11/03/2020,

que desenvolve-se em nível global uma pandemia do vírus COVID-19, popularmente

conhecimento como Novo Coronavírus, que é de rápida disseminação e letal para alguns grupos

específicos de pessoas.

A mídia veicula notícias não só do número crescente de casos, no Brasil e em diversas partes do

mundo, mas também de óbitos, chamando a atenção para o fato de que, se medidas preventivas

não forem adotadas urgentemente, haverá colapso do sistema de saúde, gerando uma situação

de insustentabilidade.

As medidas restritivas como as impostas pelo Decreto Distrital nº 40.520/2020, que trata da

suspensão de atividades escolares, além do isolamento domiciliar, não só de pessoas infectadas

e com suspeita de infecção, mas de todas as que puderem permanecer em suas casas, além de

outras ações que minimizem o contato direto entre as pessoas visam exatamente a uma tentativa

de reduzir a velocidade de infecção, permitindo a ação do sistema público de saúde.
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O momento exige esforços de cada um de nós, reduzindo a circulação e aglomeração de 

pessoas, de modo a evitar a contaminação em larga escala, com o fito de preservar a saúde e a 

vida da coletividade.

Nesse quadro, urge buscar a máxima redução de pessoas ao risco de contaminação, sendo 

certo que a ação tardia, como no caso da Itália, resultará em verdadeiro caos.

Até mesmo este Egrégio Tribunal Regional do Trabalho editou, na data de ontem, a Portaria PRE-

DIGER nº 06/2020, que determina uma série de medidas de prevenção ao contágio de pessoas

pelo COVID-19, dentre elas, a suspensão de audiências e sessões, o regime de teletrabalho e a

suspensão do atendimento externo presencial nas unidades do TRT10.

Fere a razoabilidade se determinar suspensão de atividades em escolas e não contemplar as

creches, mormente se considerarmos que já existem notícias de óbitos também de crianças.

A tutela provisória de urgência destina-se a eliminar o perigo de dano grave e de difícil

reparação, afigurando-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de

dano ou de risco ao resultado útil do processo, unindo as antigas figuras da tutela cautelar e da

tutela antecipada, conforme previsão no artigo 300 do CPC.

No caso dos autos, o pedido de suspensão das atividades em creches particulares e

conveniadas, em virtude da pandemia causada pelo surto do Novo Coronavírus está embasado

em recente decreto editado pelo Governo do Distrito Federal e em recomendações oriundas da

Organização Mundial de Saúde e do Governo Federal.

Nota-se que o pedido de inclusão das creches está sendo formulado em virtude de declaração

feita pelo Secretario de Educação do Distrito Federal que, em recente entrevista, afirmou que

estas unidades permaneceriam com funcionamento normal.

Assim, considerando-se a natureza da questão apresentada, emergência de saúde pública, e o

fato de as creches não terem sido contempladas pelo Decreto em comento, além da afirmativa

do Secretario de Educação do Distrito Federal, no sentido de manter em funcionamento as

creches, apesar do risco que a manutenção das atividades pode representar, o  deferimento do

pedido é medida que se impõe.

Nesse quadro, evidenciados os requisitos dos artigos 294 e 300, do CPC, DEFIR o pedido de

tutela formulado na inicial, devendo o réu promover a  determinação de O suspensão, pelo prazo

de 15 dias, das atividades nas creches particulares e conveniadas.

A determinação supra deverá ser cumprida no prazo de 2 dias, sob pena de pagamento de multa

diária no valor de R$ 50.000,00.
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Ante a urgência da medida, a presente decisão terá força de ofício e de mandado judicial.

Intimem-se o acionante e o réu, com urgência.

Após, remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de audiência inaugural.

BRASILIA/DF, 18 de março de 2020. ERICA DE OLIVEIRA ANGOTI Juiz do Trabalho Substituto"

 

Caso seja criado qualquer obstáculo ao cumprimento deste mandado, fica o Oficial de

Justiça autorizado a requisitar força policial, bem como proceder às diligências

necessárias em qualquer dia ou hora (art. 770, Parágrafo Único, da CLT; art. 172, §§1º e 2º,

do CPC).

 

Os documentos do processo      poderão ser acessados pelo site (http://pje.trt10.jus.br

/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam), devendo utilizar o navegador 

mozilla Firefox a partir da versão 10.2 ou superior (http://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/fx

   /), digitando a(s) chave(s) abaixo:

Descrição Tipo de documento Chave de acesso**

Emenda a Inicial Manifestação
20031710571302300000

021503956

Decisão Decisão
20031712535919500000

021506737

Notícia Documento Diverso
20031711315507100000

021504820

Estatuto Estatuto
20031711281643400000

021504770

Estatuto Estatuto
20031711281757700000

021504771

Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ)

Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ)

20031711281502300000

021504768

Notícia Correio Braziliense Documento Diverso
20031711205996900000

021504568

20031711203177200000
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Sentença (paradigma) Sentença (paradigma) 021504560

Substabelecimento com 

Reserva de Poderes

Substabelecimento com 

Reserva de Poderes

20031711195383700000

021504553

Procuração Procuração
20031711194969400000

021504550

Juntada de documentos Manifestação
20031711082375600000

021504359

Intimação Intimação
20031709372436800000

021502334

Despacho Despacho
20031709365357500000

021502313

Petição Inicial Petição Inicial
20031617561011000000

021496173

 

CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI.

Eu, ,  expedi, conferi e MARCELO RODRIGUES DE CARVALHO DIRETOR DE SECRETARIAM,

assino este mandado, de ordem do Excelentíssimo(a) Juiz(a) da Trabalho desta 7ª VT de Brasília

- DF. 

 

BRASILIA/DF, 18 de março de 2020.

MARCELO RODRIGUES DE CARVALHO

Diretor de Secretaria
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10A REGIAO

7ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF

ACPCiv 0000254-50.2020.5.10.0007

AUTOR: SINDICATO DOS PROFESSORES EM ESTABELECIMENTOS 

PARTICULARES DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

RÉU: DISTRITO FEDERAL

DECISÃO - "Vistos os autos.  Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo SINDICATO DOS

PROFESSORES EM ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO DF em desfavor

do DISTRITO FEDERAL. Visa o autor, em sede de tutela provisória antecipada, seja,

liminarmente, determinado ao réu que proceda a suspensão das atividades nas creches

conveniadas, bem como nas creches particulares, pelo prazo de 15 dias, nos termos do Decreto

nº40.520/2020.  Analiso.  É fato notório, público, declarado inclusive pela Organização Mundial

de Saúde, em 11/03/2020, que desenvolve-se em nível global uma pandemia do vírus COVID-

19, popularmente conhecimento como Novo Coronavírus, que é de rápida disseminação e letal

para alguns grupos específicos de pessoas. A mídia veicula notícias não só do número crescente

de casos, no Brasil e em diversas partes do mundo, mas também de óbitos, chamando a atenção

para o fato de que, se medidas preventivas não forem adotadas urgentemente, haverá colapso

do sistema de saúde, gerando uma situação de insustentabilidade. As medidas restritivas como

as impostas pelo Decreto Distrital nº 40.520/2020, que trata da suspensão de atividades

escolares, além do isolamento domiciliar, não só de pessoas infectadas e com suspeita de

infecção, mas de todas as que puderem permanecer em suas casas, além de outras ações que

minimizem o contato direto entre as pessoas visam exatamente a uma tentativa de reduzir a

velocidade de infecção, permitindo a ação do sistema público de saúde. O momento exige

esforços de cada um de nós, reduzindo a circulação e aglomeração de pessoas, de modo a

evitar a contaminação em larga escala, com o fito de preservar a saúde e a vida da coletividade.

Nesse quadro, urge buscar a máxima redução de pessoas ao risco de contaminação, sendo

certo que a ação tardia, como no caso da Itália, resultará em verdadeiro caos. Até mesmo este

Egrégio Tribunal Regional do Trabalho editou, na data de ontem, a Portaria PRE-DIGER nº 06

/2020, que determina uma série de medidas de prevenção ao contágio de pessoas pelo COVID-

19, dentre elas, a suspensão de audiências e sessões, o regime de teletrabalho e a suspensão

do atendimento externo presencial nas unidades do TRT10. Fere a razoabilidade se determinar

suspensão de atividades em escolas e não contemplar as creches, mormente se considerarmos

que já existem notícias de óbitos também de crianças. A tutela provisória de urgência destina-se

a eliminar o perigo de dano grave e de difícil reparação, afigurando-se necessária a

demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do

processo, unindo as antigas figuras da tutela cautelar e da tutela antecipada, conforme previsão

no artigo 300 do CPC. No caso dos autos, o pedido de suspensão das atividades em creches
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particulares e conveniadas, em virtude da pandemia causada pelo surto do Novo Coronavírus

está embasado em recente decreto editado pelo Governo do Distrito Federal e em

recomendações oriundas da Organização Mundial de Saúde e do Governo Federal. Nota-se que

o pedido de inclusão das creches está sendo formulado em virtude de declaração feita pelo

Secretario de Educação do Distrito Federal que, em recente entrevista, afirmou que estas

unidades permaneceriam com funcionamento normal. Assim, considerando-se a natureza da

questão apresentada, emergência de saúde pública, e o fato de as creches não terem sido

contempladas pelo Decreto em comento, além da afirmativa do Secretario de Educação do

Distrito Federal, no sentido de manter em funcionamento as creches, apesar do risco que a

manutenção das atividades pode representar, o  deferimento do pedido é medida que se impõe.

Nesse quadro, evidenciados os requisitos dos artigos 294 e 300, do CPC, DEFIRO o pedido de

tutela formulado na inicial, devendo o réu promover a  determinação de O suspensão, pelo prazo

de 15 dias, das atividades nas creches particulares e conveniadas. A determinação supra deverá

ser cumprida no prazo de 2 dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$

50.000,00. Ante a urgência da medida, a presente decisão terá força de ofício e de mandado

judicial. Intimem-se o acionante e o réu, com urgência. Após, remetam-se os autos ao CEJUSC

para designação de audiência inaugural. BRASILIA/DF, 18 de março de 2020. ERICA DE

OLIVEIRA ANGOTI Juiz do Trabalho Substituto"

BRASILIA/DF, 18 de março de 2020.

MARCELO RODRIGUES DE CARVALHO

Diretor de Secretaria

Assinado eletronicamente por: MARCELO RODRIGUES DE CARVALHO - Juntado em: 18/03/2020 13:07:50 - b3c0aa3
https://pje.trt10.jus.br/pjekz/validacao/20031813073698100000021524145?instancia=1
Número do processo: 0000254-50.2020.5.10.0007
Número do documento: 20031813073698100000021524145

ID. b3c0aa3 - Pág. 2

Fls.: 81

Documento assinado pelo Shodo



SUMÁRIO

 

Documentos

Id. Data de
Juntada

Documento Tipo

d130f14 16/03/2020
17:56

Petição Inicial Petição Inicial

1a32a0d 17/03/2020
09:37

Despacho Despacho

6f586f5 17/03/2020
09:38

Intimação Intimação

a8a26a1 17/03/2020
11:37

Juntada de documentos Manifestação

11c7c7f 17/03/2020
11:37

Procuração Procuração

4429530 17/03/2020
11:37

Substabelecimento com Reserva de Poderes Substabelecimento com Reserva de
Poderes

b468f4a 17/03/2020
11:37

Sentença (paradigma) Sentença (paradigma)

0fa9e88 17/03/2020
11:37

Notícia Correio Braziliense Documento Diverso

25290c3 17/03/2020
11:37

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ)

e7eeac0 17/03/2020
11:37

Estatuto Estatuto

5842b6d 17/03/2020
11:37

Estatuto Estatuto

c412f72 17/03/2020
11:37

Notícia Documento Diverso

61dadb3 18/03/2020
09:48

Decisão Decisão

d72b6af 18/03/2020
13:07

Mandado Mandado

b3c0aa3 18/03/2020
13:07

Mandado Intimação


	16/03/2020 - Capa
	1. 16/03/2020 - Petição Inicial | Petição Inicial
	2. 17/03/2020 - Despacho | Despacho
	3. 17/03/2020 - Intimação | Intimação
	4. 17/03/2020 - Manifestação | Juntada de documentos
	5. 17/03/2020 - Procuração | Procuração
	6. 17/03/2020 - Substabelecimento com Reserva de Poderes | Substabelecimento com Reserva de Poderes
	7. 17/03/2020 - Sentença (paradigma) | Sentença (paradigma)
	8. 17/03/2020 - Documento Diverso | Notícia Correio Braziliense
	9. 17/03/2020 - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) | Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
	10. 17/03/2020 - Estatuto | Estatuto
	11. 17/03/2020 - Estatuto | Estatuto
	12. 17/03/2020 - Documento Diverso | Notícia
	13. 18/03/2020 - Decisão | Decisão
	14. 18/03/2020 - Mandado | Mandado
	15. 18/03/2020 - Intimação | Mandado
	18/03/2020 - Sumário

