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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 

VARA DO TRABALHO DE GUARATINGUETÁ-SP 

 

 

 

 

 

URGENTE !!! 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

 

 

 

 

 

 
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E 

AUTÁRQUICOS DE GUARATINGUETÁ, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 53.330.551/0001-80, com sede na Rua Santa 

Clara, nº 433, Campinho, Guaratinguetá-SP, neste ato representada 

pelo Presidente da Diretoria Executiva, José Eduardo Ayres de 

Oliveira, por intermédio de seu procurador signatário, vem, na 

presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 8º, III, da  

Constituição Federal, ajuizar a presente 

 

AÇÃO COLETIVA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA 

 
em face do MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ, pessoa jurídica de 

direito público interno, na pessoa de seu prefeito ou 

procurador, inscrito no CNPJ sob o nº 46.680.500/0001-12, com 

sede na Rua Aluísio José de Castro, nº 147, Chácara Selles, 

Guaratinguetá-SP, CEP 12505-470, pelos motivos de fato e de 

direito a seguir aduzidos: 
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DA LEGITIMIDADE ATIVA 

A Lei Maior assegura, mais precisamente em 

seu art. 8º, III, que caberá ao sindicato a defesa dos diretos 

e interesses coletivos e individuais da categoria nas esferas 

judiciais e administrativas. 

 

No presente caso o Sindicato/Reclamante 

pleiteia, na qualidade de substituto processual, que a 

Reclamada seja condenada, em síntese, na obrigação de NÃO 

FAZER reprsentada em não determinar o retorno do regime de 

trabalho presencial para os servidores atrelados à Secretaria 

Municipal da Educação de Guaratinguetá-SP. 

 

Salutar mencionar quem nem mesmo os 

profissionais que integram o chamado grupo de risco foram 

poupados da determinação de retorno, contrariando acordo 

firmado perante esta Vara do Trabalho, nos autos da ação 

registrada sob o nº 0010928-10.2020.5.15.0020, onde assim se 

estabeleceu: 

 

1-O Município informa que os servidores 

comprovadamente incluídos entre aqueles em situação de risco 

estão afastados das atividades, comprometendo-se a manter o 

médico do trabalho disponível para analisar os relatórios 

médios encaminhados pelos servidores que ainda não foram 

afastados e que entendem fazer parte deste grupo; 

 

Ou seja, nem mesmo aqueles servidores que 

correm mais risco de serem atingidos pelos efeitos da COVID-19 

foram poupados, o que reforça a necessidade da urgência da 
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medida aqui pleiteada. 

 

Inquestionável, portanto, a legitimidade 

extraordinária do Sindicato/Reclamante para defender os 

interesses dos trabalhadores e representá-los de forma ampla 

independentemente de qualquer autorização prévia dos 

substituídos. 

 

 

 

DOS FATOS 

Como é notório, atualmente o mundo inteiro 

encontra-se em árdua batalha contra um inimigo invisível, o 

coronavírus (Sars-Cov-2), causador da doença Covid-19. 

Muito embora tenha sido detectado em 

dezembro de 2019, seu grau de disseminação acelerado levou a 

OMS (Organização Mundial de Saúde) a decretar estado de 

emergência e calamidade pública já em 30/01/2020, reconhecido 

pelo Brasil (Decreto Federal 10.212/2020) e posteriormente a 

elevá-lo ao status de pandemia mundial em 11/03/2020. 

Atualmente, a população brasileira 

bombardeada de notícias acerca da nocividade do vírus, de sua 

capacidade de disseminação, dos métodos de prevenção e dos 

números de pessoas contagiadas, curadas e que vieram a óbito 

nas mais diversas escalas (mundial, continental, federal, 

estadual e municipal). 

A preocupação, portanto, atinge desde 

pequenas a grandes concentrações populacionais, sendo que a 

transmissão comunitária no Brasil foi reconhecida em 

20/03/2020. 

Para ser mais específico, Excelência, 

infelizmente o que vemos na esfera Municipal da cidade de 

Guaratinguetá é que não há a devida preocupação por parte das 
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autoridades competentes com seus profissionais, em especial 

os docentes e demais servidores da Secretaria Municipal da 

Educação, tanto os efetivos como os contratados por prazo 

determinado. 

O Município editou o Decreto Municipal nº 

9.099/2020 (Doc.) e a Circular SME nº 01/2021 emitida pela 

Secretária Municipal de Educação (Doc.), através dos quais 

determina que os servidores da pasta retornem para o regime 

de trabalho presencial a partir de 20/01/2021. 

Pedimos vênia para citar o trecho da 

Circular SME 01/2021:  

 

Pois bem. 

Até a data de 10/01/2021 o Município 

reclamado, segundo dados de sua Secretaria da Saúde, conta com 

3.511 casos confirmados e 70 óbitos, conforme boletim 

epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do 

município, o que mostra que a pandemia atingiu ares de 

descontrole. 

Entende o Sindicato Autor que não há 

dúvidas acerca da necessidade de se aguardar a vacinação de 

tais profissionais antes do retorno das aulas no regime 

ID. e056d05 - Pág. 4

Assinado eletronicamente por: AMANDA DE MELO SILVA - 12/01/2021 09:00 - e056d05
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21011208083979000000143713707
Número do processo: ACC 0010011-54.2021.5.15.0020
Número do documento: 21011208083979000000143713707

Documento assinado pelo Shodo



Fls.: 6 

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS 

DE GUARATINGUETÁ – SÃO PAULO 

FUNDADO EM 21.05.1989 

Rua Santa Clara, 433 - Campinho –Sede Própria –Tel/Fax (12) 31322071 - 30138300 

Guaratinguetá – SP- CEP.:12.502-080 

 

 
 

 

 

presencial. 

Como se sabe, o coronavírus também é 

transmitido por pessoas pré-sintomáticas ou assintomáticas, 

ou seja, aqueles que portam o vírus e ainda irão desenvolver 

os sintomas e aqueles que portam o vírus e não desenvolverão 

qualquer sintoma, conforme publicado em 09/06/2020 pelo sítio 

eletrônico uol: 

 https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/06/09/dissemi 

nacao-do-coronavirus-entre-assintomaticos-e-muito-rara-entenda.htm 

 

Já foi amplamente divulgado que as 

crianças, pré adolescentes e adolescentes, em sua maioria, 

quando infectados, permanecem assintomáticos, de modo que 

permitir que os alunos retornem à aulas, antes que os 

professores e demais profissionais da educação estejam 

vacionados é algo extremamente arriscado e irresponsável com 

os representados do sindicato autor. 

Demonstra-se prudente e necessário, 

portanto, aguardar a devida vacinação de tais profissionais. 

Os professores, por exemplo, encontram-se elencados na fase 4 

do Plano Nacional de Vacinação (doc.). 

Tal atitude protegerá não só os próprios 

servidores como também os alunos e seus familiares, evitando-

se o contágio e propagação do vírus.  

A OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) 

em seu site destacou importante pronunciamento realizado por 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, em 

11/03/2020 que pode ser acessado pelo link abaixo: 

 https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&v 

iew=article&id=6120:oms-afirma-que-covid-19-e-agora- 

caracterizada-como-pandemia&Itemid=812 
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Dentre diversos pontos, destacamos: 

“[...] 

Nunca vimos uma pandemia provocada por um 

coronavírus. Esta é a primeira pandemia causada por 

um coronavírus. 

E nunca vimos uma pandemia que, ao mesmo tempo, 

pode ser controlada. 

A OMS está em modo de resposta completa desde 

que fomos notificados dos primeiros casos. 

E pedimos todos os dias que os países tomem 

medidas urgentes e agressivas. 

Tocamos a campainha do alarme alta e clara. 

[...] 

Se os países detectam, testam, tratam, isolam, 

rastreiam e mobilizam sua população na resposta, 

aqueles com um punhado de casos podem impedir que 

esses casos se tornem clusters (aglomerados de 

casos) e esses clusters se tornem transmissão 

comunitária. 

Mesmo os países com transmissão comunitária ou 

grandes grupos podem virar a maré contra esse vírus. 

Vários países demonstraram que esse vírus pode 

ser suprimido e controlado. 

O desafio para muitos países que agora estão 

lidando com grandes clusters (aglomerado de casos) 

ou transmissão comunitária não é se podem fazer a 

mesma coisa, mas se farão. 

[...] 

Esta não é apenas uma crise de saúde pública, 

mas uma crise que afetará todos os setores – 
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portanto, todos os setores e indivíduos devem estar 

envolvidos nesta luta. 

Eu disse desde o início que os países devem 

adotar uma abordagem de todo o governo e sociedade, 

construída em torno de uma estratégia integral para 

prevenir infecções, salvar vidas e minimizar o 

impacto. 

Deixe-me resumir em quatro áreas principais: 

Primeiro, preparem-se e estejam prontos. 

Segundo, detectem, protejam e tratem. 

Terceiro, reduzam a transmissão. 

Quarto, inovem e aprendam. 

Lembro a todos os países que estamos pedindo que 

ativem e ampliem seus mecanismos de resposta a 

emergências; 

Informem profissionais sobre os riscos e como 

podem se proteger – esse é um assunto de todos; 

Encontrem, isolem, testem e tratem todos os 

casos, rastreando todos os contatos; 

Preparem seus hospitais; 

Protejam e capacitem seus profissionais de 

saúde. 

E vamos cuidar uns dos outros, porque precisamos 

uns dos outros. 

[...]” 

 

 

Como se observa, o enfrentamente do vírus 

precisa se dar de forma conjunta, racional e estratégica. 

Infelizmente, entretanto, o Município até a presente data NÃO 

apresentou o PLANO DE RETORNO E PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA DE 

CADA UNIDADE ESCOLAR, conforme inclusive determina o § 1º do art. 

1º do Decreto Municipal 9.099/2020 (Doc.), mesmo depois de instado 

pelo Sindicato autor, como se vê pelos ofícios que seguem com a 
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presente exordial. 

A ausência dos referidos documentos, inclusive, 

já está sendo questionada pelo Sindicato Reclamante na defesa de seus 

representados por meio do ofício nº 01/2021, já devidamente 

protocolado na Secretaria Municipal da Educação (doc. ) e do ofício 

nº 02/2021, este último encaminhado diretamente ao Excelentíssimo Sr. 

Prefeito Municipal (doc. ), ambos sem resposta até a presente data. 

 

Imprescindível ressaltar que o Decreto Municipal 

nº 9.099/2020 expressamente declara que o Comitê Gestor de Crise 

(CGC) deu parecer recomendando o NÃO RETORNO das atividades letivas 

presenciais: 

 

 

 

Estranhamente, contudo, o Município decidiu de 

forma contrária ao próprio Comitê instituído para analisar a situação 

de crise vivenciada. 

Não há qualquer informação/instruções aos 

servidores que estão sendo convocados para o retorno a partir de dia 

20/01/2021 sobre o procecdimento de retorno, bem como acerca da 

situação dos que pertencem aos grupos de risco ou mesmo daqueles que 

residam com alguém da família que integrem o grupo de risco. 

Considerando que sequer foi apresentado um Plano 

seguro de retorno às aulas, não podemos ignorar o elevado íncide de 

mortalidade e de contaminação!  

Segundo previsão de nossa Carta Magna, a 

saúde, o acesso universal e igualitário às ações e serviços 

de promoção, proteção e recuperação são direitos de todos e 
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dever do Estado, por meio de políticas sociais e econômicas 

que objetivem a diminuição do risco de doenças (art. 196, 

CF). 

Por sua vez, mais especificamente no campo 

do direito social do trabalho, a Constituição Federal prevê 

em seu art. 7º, XXII, que é direito dos trabalhadores a 

redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas 

de saúde, higiene e segurança”, incluindo-se os ocupantes de 

cargos públicos (art. 39, §3º, da CF). 

Obviamente que os trabalhadores saem todos 

os dias para exercer suas atividades laborais esperando que 

estarão seguros em seus ofícios, contudo, infelizmente não é 

o que se verificará com o retorno das atividades presenciais 

dos servidores da Secretaria da Educação, visto que, conforme 

já afirmado, não foi apresentado qualquer plano de retorno ou 

protocolo de biossegurança das Unidades Escolares. 

Soma-se ainda ao fato do próprio Comitê de 

crise emitir parecer CONTRÁRIO! 

Ora, Excelência, como se espera que os 

trabalhadores retornem às atividades presenciais com tranquilidade 

e segurança? 

A Convenção nº 155 da OIT sobre segurança 

saúde de trabalhadores e o meio ambiente de trabalho 

ratificada pelo Brasil aduz: 

 

Art. 3 — Para os fins da presente Convenção: 

e) o termo ‘saúde’, com relação ao trabalho, abrange 

não só a ausência de afecções ou de doenças, mas também 

os elementos físicos e mentais que afetam a saúde e 

estão diretamente relacionados com a segurança e a 

higiene no trabalho. 

 

 

É evidente que o retorno representará 

ID. e056d05 - Pág. 9

Assinado eletronicamente por: AMANDA DE MELO SILVA - 12/01/2021 09:00 - e056d05
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21011208083979000000143713707
Número do processo: ACC 0010011-54.2021.5.15.0020
Número do documento: 21011208083979000000143713707

Documento assinado pelo Shodo



Fls.: 11 

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS 

DE GUARATINGUETÁ – SÃO PAULO 

FUNDADO EM 21.05.1989 

Rua Santa Clara, 433 - Campinho –Sede Própria –Tel/Fax (12) 31322071 - 30138300 

Guaratinguetá – SP- CEP.:12.502-080 

 

 
 

 

 

risco à saúde dos aludidos profissionais devido ao alto 

índice de contágio. Não se pode admitir que o Empregador aja 

com desídia no que se refere a sua proteção dos Obreiros. 

Destaca-se ainda da mesma Convenção: 

 

Artigo 4 

1. Todo Membro deverá, em consulta às 

organizações mais representativas de empregadores e 

de trabalhadores, e levando em conta as condições e 

a prática nacionais, formular, pôr em prática e 

reexaminar periodicamente uma política nacional 

coerente em matéria de segurança e saúde dos 

trabalhadores e o meio ambiente de trabalho. 

 
2. Essa política terá como objetivo prevenir os 

acidentes e os danos à saúde que forem consequência 

do trabalho, tenham relação com a atividade de 

trabalho, ou se apresentarem durante o trabalho, 

reduzindo ao mínimo, na medida que for razoável e 

possível, as causas dos riscos inerentes ao meio 

ambiente de trabalho. 

 
Artigo 7 

A situação em matéria de segurança e saúde dos 

trabalhadores e meio ambiente de trabalho deverá ser 

examinada, em intervalos adequados, globalmente ou 

com relação a setores determinados, com a finalidade 

de se identificar os principais problemas, elaborar 

meios eficazes para resolvê-los, definir a ordem de 

prioridade das medidas que for necessário adotar, e 

avaliar os resultados. 

 

Artigo 16 

1. Deverá ser exigido dos empregadores que, na 
medida que for razoável e possível, garantam que os 

locais de trabalho, o maquinário, os equipamentos e 

as operações e processos que estiverem sob seu 

controle são seguros e não envolvem risco algum para 

a segurança e a saúde dos trabalhadores. 

 

2. Deverá ser exigido dos empregadores que, na 
medida que for razoável e possível, garantam que os 

agentes e as substâncias químicas, físicas e 

biológicas que estiverem sob seu controle, não 

envolvam riscos para a saúde quando são tomadas 

medidas de proteção adequadas. 
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Importante também pontuar o quanto previsto 

na Convenção 161 da OIT também ratificada pelo Brasil: 

 

Artigo 1 

Para os fins da presente Convenção: 

 

a) a expressão “serviços de saúde no trabalho” 

designa um serviço investido de funções essencialmente 

preventivas e encarregado de aconselhar o empregador, os 

trabalhadores e seus representantes na empresa em apreço, 

sobre: 

 

i) os requisitos necessários para estabelecer e 

manter um ambiente de trabalho seguro e salubre, de molde 

a favorecer uma saúde física e mental ótima em relação 

com o trabalho; 

 

ii) a adaptação do trabalho às capacidades dos 

trabalhadores, levando em conta seu estado de sanidade 

física e mental; 

 

[...] 

 

Artigo 5 

Sem prejuízo da responsabilidade de cada empregador 

a respeito da saúde e da segurança dos trabalhadores que 

emprega, e tendo na devida conta a necessidade de 

participação dos trabalhadores em matéria de segurança e 

saúde no trabalho, os serviços de saúde no trabalho devem 

assegurar as funções, dentre as seguintes, que sejam 

adequadas e ajustadas aos riscos da empresa com relação 

à saúde no trabalho: 

 

a) identificar e avaliar os riscos para a saúde, 

presentes nos locais de trabalho; 

 

b) vigiar os fatores do meio de trabalho e as 

práticas de trabalho que possam afetar a saúde dos 

trabalhadores, inclusive as instalações sanitárias, as 

cantinas e as áreas de habitação, sempre que esses 

equipamentos sejam fornecidos pelo empregador; 

 

[...] 

 

 
Como se observa, Nobre Julgador, há uma 

exaustiva e necessária preocupação internacional no que se 
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refere a segurança e saúde no ambiente de trabalho, sendo o 
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tema de extrema relevância diante da atual pandemia que assola 

o mundo. 

Se o empregador não apresenta plano de 

retorno e o protocolo de biossegurança de cada unidade 

escolar previsto no seu próprio decreto e toma decisão 

contrária ao próprio Comitê Gestor de Crise (CGC) sem 

externar qualquer justificativa, forçoso reconhecer o risco 

em que está colocando os trabalhadores da Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

 

DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA 

 
Pelos fundamentos já expostos, in casu 

verifica-se a existência de prova inequívoca, verossimilhança 

das alegações e fundado receio de dano, ou seja, preenchidos 

todos os requisitos permissivos para a concessão de tutela 

antecipada de urgência (art. 300 do CPC). 

Incontestável que (1) os servidores da 

Reclamada foram convocados para retorno ao  regime de 

trabalho presencial, (2) que a atual pandemia encontra-se em 

níveis alarmantes de contágio, inclusive com o regresso do 

Estado de São Paulo e do Município de Guaratinguetá às fases 

mais rígidas com aumento de restrições (doc. ), (3) que o 

Comitê Gestor de Crise (CGC) emitiu parecer contrário ao 

retorno do regime de trabalho presencial e que, diante da 

inércia da parte adversa, (4) inexiste plano de retorno e 

protocolo de biossegurança de cada unidade escolar.  

De mesmo modo não há dúvida de que há 

risco de contágio e propagação do vírus no ambiente escolar, 

o que é potencializado pelos motivos expostos no parágrafo 
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anterior. 

A demora na concessão da tutela invocada 

representará verdadeiro risco a dois bens jurídicos 

exaustivamente tutelados pelo ordenamento jurídico: saúde e 

vida! Vidas estas que não estão restritas aos profissionais 

representados pela entidade sindical, mas também alunos e 

familiares. 

Notório o abarrotamento de ações no 

judiciário e a insuficiência de servidores que tem como 

consequência a morosidade processual mesmo com o árduo 

empenho de seus profissionais. Ocorre que a SAÚDE e a VIDA 

não podem esperar. 

E a espera do provimento judicial final 

pode perdurar por anos causando inestimáveis prejuízos aos 

trabalhadores e à própria Reclamada. 

No que tange a concessão da tutela de 

urgência, já houve provocação do judiciário em situações 

análogas e várias decisões proferidas em alguns Estados no 

sentido de que o retorno às aulas ocorreria somente após a 

vacinação dos alunos e professores, com o escopo de proteger 

o bem maior: a vida. 

Medida de direito, portanto, a concessão da 

tutela de urgência pleiteada no sentido de determinar que a 

parte adversa se abstenha de convocar os profissionais 

atrelados à Secretaria da Educação da cidade de 

Guaratinguetá-SP para o regime de trabalho na modalidade 

presencial, pelos motivos acima expostos, até que cada 

profissional seja devidamente vacinado conforme o Plano 

apresentado pelas autoridades competentes, sob pena de multa 

diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
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DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS 

 

Diante de todo o exposto, REQUER de Vossa 

Excelência: 

 

a) O recebimento da presente ação com a citação da Reclamada no 

endereço indicado no preâmbulo da presente, a fim de que, caso 

não alcancem as partes a desejada conciliação, apresente 

contestação, sob pena de ser-lhes aplicada a revelia, com seus 

consequentes efeitos jurídicos, bem como a confissão quanto à 

matéria fática; 

 
b) a CONCESSÃO da tutela de urgência requerida, pelos motivos já 

expostos, no sentido de determinar que a parte adversa se 

abstenha de convocar os profissionais atrelados à 

Secretaria da Educação de Guaratinguetá-SP para o regime 

de trabalho na modalidade presencial, pelos motivos já 

expostos, até que cada profissional seja devidamente 

vacinado, conforme plano apresentado pelas autoridades 

compentes, sob pena de multa diária no importe de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais); 

 

 

c) Ao final, que seja CONFIRMADA a tutela de urgência julgando 

PROCEDENTE a presente ação no sentido de determinar que a 

parte adversa se abstenha de convocar os profissionais 

atrelados à Secretaria da Educação de Guaratinguetá-SP 

para o regime de trabalho na modalidade presencial, pelos 

motivos já expostos, até que cada profissional seja 

devidamente vacinado, conforme plano apresentado pelas 

autoridades compentes, sob pena de multa diária no 

importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 
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d) A condenação das Reclamadas nas custas e despesas processuais, 

bem como em honorários advocatícios de 15% sobre o valor bruto 

da condenação e que o pagamento seja realizado em nome da 

sociedade de advogados a qual pertencem os procuradores 

constituídos, qual seja, NUNES, DIAS & MELO SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS, inscrita no CNPJ nº 32.257.468/0001-52 e na OAB/SP 

sob o nº 28.254, na forma do §15 do artigo 85 do CPC, podendo 

inclusive se valer de depósito bancário na conta da referida 

sociedade: Banco do Brasil, agência 0306-9, c/c: 60.722-3. 

 

 
Protesta provar o alegado por todos os meios de 

prova em direito admitidos, em especial a prova documental, pericial 

e testemunhal. 

 

Dá à presente causa o valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais). 

 
 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

Guaratinguetá, 12 de janeiro de 2021. 

 

 

 

Rodrigo César Moreira Nunes 

OAB/SP 260.542 

 
Matheus Narcizo Araujo Dias 

OAB/SP nº 362.338 

 
Amanda de Melo Silva 

OAB/SP 210.364 
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