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Exmo. Sr. Dr. Desembargador Relator da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais 

 

 

 

 

 

Exmo. Des. Alberto Vilas Boas 

 

 

Processo nº: 1.0000.21.031197-3/001 
Classe:               Agravo de Instrumento 
Agravante: SIPROMAG 
Agravado: Município de Pouso Alegre 

 
 
 
 
O MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, já qualificado nos autos em epígrafe, em que 

contende com o Sindicato dos Profissionais do Magistério da Rede Pública 

Municipal de Ensino de Pouso Alegre – SIPROMAG, por intermédio da Procuradoria-

Geral do Município (doc. 01), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

com fundamento no art. 1.022, inciso I, do CPC, opor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

em face da r. decisão que concedeu a “tutela recursal antecipada para suspender a 

eficácia do Decreto Municipal que autorizou o retorno gradual às aulas presenciais no 

Município de Pouso Alegre”. 

I. DA OBSCURIDADE VERIFICADA 

A parte dispositiva da r. decisão embargada tem a seguinte redação: 

Fundado nessas considerações e sem prejuízo de rever este entendimento 
quando da análise do mérito recursal pelo colegiado, concedo a tutela recursal 
antecipada para suspender a eficácia do Decreto Municipal que autorizou o 
retorno gradual às aulas presenciais no Município de Pouso Alegre. 

Sem qualquer crítica ao ofício judicante, e apenas com o intuito de orientar as ações a 

serem implementadas pelo Município para o cumprimento da decisão, bem como os 

fundamentos de eventual insurgência ou recurso, quer parecer ao agravado, ora 

embargante, que a r. decisão acabou por incorrer em obscuridade quanto ao alcance 

da tutela recursal antecipada concedida ao SIPROMAG. 
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Isso porque o pedido recursal foi aviado no sentido da suspensão das aulas presenciais 

“na rede pública de ensino” perante a qual tem atuação o agravante. In verbis: 

 

O dispositivo da r. decisão embargada, todavia, da forma como redigido, gera dúvida 

quanto à sua abrangência, uma vez que não explicita se a tutela recursal concedida está 

circunscrita aos limites do pedido, isto é, à rede pública municipal de ensino, tendo em 

vista a representatividade do sindicato postulante, ou se tem efeito geral, alcançando 

também a rede privada, a rede estadual e de quais níveis de ensino (infantil, 

fundamental, médio e superior). 

No trecho da causa de decidir a seguir transcrito, destacado apenas para melhor 

justificar a oposição destes declaratórios, o decisum parece adstrito às aulas presenciais 

nas escolas pertinentes à representatividade do agravante. Observe-se: 

Portanto, a classe de professores aqui representada pelo sindicato-recorrente 
não deve ficar exposta a um contexto de retorno de aulas presenciais em 
situação na qual o estado da saúde pública é crítico, de acordo com os boletins 
epidemiológicos anexados nos autos e que demonstram o crescimento do 
número de casos e de internações em UTI. 

Em outros, porém, assim como no dispositivo, a limitação não é clara, gerando dúvida 

quanto ao alcance da decisão. 
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II. DO PEDIDO 

Diante do exposto, requer sejam admitidos e acolhidos os presentes embargos de 

declaração para sanar a obscuridade apontada, no sentido de esclarecer se a tutela 

recursal concedida se circunscreve à rede pública municipal de ensino, tendo em vista 

os limites do pedido e a representatividade do sindicato postulante, ou se tem efeito 

geral, alcançando também a rede privada, a rede estadual e de quais níveis de ensino 

(infantil, fundamental, médio e superior). 

Nesses termos, pede deferimento.  

Pouso Alegre, 5 de março de 2021. 

 
 
 

Demétrius Amaral Beltrão 
Procurador-Geral do Município 

OAB/MG 53.645 



ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE POUSO ALEGRE 

CHEFIA DE GABINETE 
PORTARIA Nº 3.435, DE 1º DE JANEIRO DE 2017

Nomeia o Procurador Geral do Município, Demétrius Amaral
Beltrão.

 
O Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, no
uso das atribuições legais que lhe confere o art. 69, incisos I e VII, da
Lei Orgânica do Município, resolve:
Art. 1º. Nomear Demétrius Amaral Beltrão para o cargo, em
comissão, de Procurador Geral do Município (CC1), a partir de 1º de
janeiro de 2017.
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em
vigor na data de sua publicação.
 
Pouso Alegre, 1º de janeiro de 2017.
 
RAFAEL TADEU SIMÕES
Prefeito Municipal
 
JOSÉ DIMAS DA SILVA FONSECA
Chefe de Gabinete
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