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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.031197-3/002 - 
COMARCA DE POUSO ALEGRE - EMBARGANTE(S): MUNICIPIO DE 
POUSO ALEGRE REPRESENTADO(A)(S) POR - 
EMBARGADO(A)(S): SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO 
MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POUSO 
ALEGRE 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

 

Cuida-se de embargos declaratórios opostos pelo Município 

de Pouso Alegre em face de decisão monocrática proferida em 
apreciação do pedido de tutela recursal antecipada formulado no 
Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.031197-3/002. 

 
Sustenta o ente municipal ter havido obscuridade no dispositivo 

quanto a sua abrangência, pois não teria explicitado se a tutela 
recursal concedida está circunscrita aos limites do pedido, referente à 
rede municipal de ensino, ou se tem efeito geral, alcançando também a 
rede privada, a rede estadual e de quais níveis de ensino. 

 
Pugna pelo acolhimento do recurso para que seja sanado o 

vício em questão. 
 
Decido. 
 
De fato, resta razão ao embargante, na medida em que, ao 

acolher a tutela recursal antecipada, determinei que fosse suspensa a 
eficácia do Decreto Municipal que autorizou o retorno gradual às aulas 
presenciais no Município de Pouso Alegre. 

 
Contudo, verifica-se que o Decreto Municipal nº 5.233/2021 

autorizou a retomada do ensino presencial tanto na rede pública 
quanto privada, de modo que a suspensão total dos seus efeitos 
excede o pedido formulado na presente ação. 

 

Por certo, a ação civil pública foi proposta pelo Sindicato dos 

Profissionais do Magistério da Rede Pública Municipal de Ensino 

de Pouso Alegre – SIPROMAG e o pedido liminar foi para que o ente 
público: 

  
se abstenha de promover aulas presenciais na rede 

pública de ensino enquanto não forem efetivadas 
análises epidemiológicas que indiquem que o 
município encontra-se em um índice tecnicamente 
seguro de incidência de novos casos e/ou a redução 
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contínua de novos casos por COVID-19, sob pena de 
multa a ser fixada por este Tribunal.  

 
Nesse sentido, considerando a legitimidade da parte autora e o 

mantendo a decisão constrita aos estritos limites do pedido liminar, 
esclareço que ela abarca apenas a rede pública municipal de ensino, 
em todos os seus níveis. 

 
Ainda que se entenda que a situação epidemiológica atual 

enseja o afastamento total do dispositivo do decreto e a suspensão 
completa do ensino presencial, para que o Poder Judiciário intervenha 
é necessária provocação específica, de modo que não se pode atribuir 
efeitos da decisão obtida pelo embargante às instituições particulares 
se não houve irresignação do sindicato responsável ou de interessado 
prejudicado. 

 
Não obstante, é razoável recomendar ao Município que reveja 

integralmente o decreto em face da situação vivenciada pelo país e 
pelo Estado de Minas Gerais. 

 
Fundado nessas considerações, acolho os embargos 

declaratórios para explicitar que a suspensão da eficácia do Decreto 
Municipal que autorizou o retorno gradual às aulas presenciais no 
Município de Pouso Alegre deve se limitar ao ensino público municipal, 
em todos os seus níveis. 

 
Publique-se e comunique-se ao juízo  a quo. 

 

Belo Horizonte, 12 de março de 2021. 
 
 

DES. ALBERTO VILAS BOAS 
Relator 

 


