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DECISÃO 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS ajuizaram ação civil pública em desfavor do INSTITUTO
DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO EDUCACIONAL LTDA e do MUNICÍPIO DE
ARAGUARI, postulando provimento judicial de urgência assim articulado:
 
 
 

(a) ao INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO EDUCACIONAL LTDA que
promova a suspensão imediata das atividades presenciais dos cursos do CENTRO
UNIVERSITÁRIO IMEPAC (Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos –
IMEPAC), no município de Araguari, MG, conforme determinado na Deliberação n. 18,
de 22/03/2020, do Comitê Extraordinário COVID-19, enquanto vigorar a restrição, com
exceção apenas das atividades dos dois últimos anos do curso de medicina e último
ano dos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia, como excepcionalmente
autorizado pela Portaria n. 356, de 20/03/2020, do Ministério da Educação, e Portaria
n. 492, de 23/03/2020, do Ministério da Saúde (Ação Estratégica "O Brasil Conta
Comigo");
 
(b) ao MUNICÍPIO DE ARAGUARI que realize a fiscalização do cumprimento da
Deliberação n. 18, de 22/03/2020, do Comitê Extraordinário COVID-19, pelo CENTRO
UNIVERSITÁRIO IMEPAC (Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos –
IMEPAC), com a adoção das medidas administrativas cabíveis para suspensão das
atividades educacionais presenciais, enquanto vigorar a restrição, ressalvadas apenas
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aquelas autorizadas pela Portaria n. 356, de 20/03/2020, do Ministério da Educação, e
Portaria n. 492, de 23/03/2020, do Ministério da Saúde (Ação Estratégica "O Brasil
Conta Comigo");
 

 
  

Para tanto, relatam, em síntese, que a instituição de ensino, mediante
autorização municipal, empreendeu a retomada das atividades acadêmicas presenciais
de diversas graduações.
 

Defende que a atitude contraria as normas sanitárias recomendadas como
medidas de combate à pandemia Covid-19.
 

Noticia que, desde a retomada, há casos de contaminação de um professor e
seis discentes.
 

Decido.
 

Nos termos do art. 300 do CPC e art. 12 da Lei 7.347/1985 a concessão de
tutela provisória de urgência reclama a presença de probabilidade do direito (fumus boni
iures) e do perigo de dano (periculum in mora).
 

Nesta fase de cognição sumária, antevejo a concorrência dos pressupostos
necessários à outorga do provimento.
 

Não se desconhece o empenho das autoridades em promover a retomada
necessária de atividades relevantes e que já se encontram seriamente prejudicadas pela
pandemia que assola o planeta em 2020.
 

Contudo, é necessário que esse esforço possa coexistir com a garantia da
saúde e da vida das pessoas envolvidas. Aliás, quando se trata do vírus SARS-CoV-2,
que, pelas evidências atuais é transmissível por contato direto, indireto ou próximo com
pessoas infectadas, através de secreções como saliva e secreções respiratórias ou de
suas gotículas respiratórias, árdua é a tarefa de identificar um grupo de indivíduos que
potencialmente pode se contagiar. Todos, indistintamente, iminentemente, estão sujeitos
a contrair a doença.
 

Importa mencionar que as estatísticas já demonstraram a gravidade da
doença. Além de inseridos no segundo país do mundo em número de mortes, o município
de Araguari está situado em um nicho territorial (que inclui o município de Uberlândia) que
experimenta números amargos e atuais de casos confirmados, mortes e ocupação de
unidades hospitalares especializadas no tratamento da Covid-19.
 

Sob esse cenário, à míngua de uma vacina que possibilite imunização e
proteção da população, é imperioso não desmerecer a recomendação científica de rigor
no combate à propagação da doença: o isolamento social.
 

Assim, na impossibilidade momentânea de coexistirem a proteção da vida e
da saúde de docentes, discentes, trabalhadores da instituição de ensino, usuários dos
serviços oferecidos pela comunidade acadêmica à população, bem como seus
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respectivos familiares, impende que não se promova qualquer medida que implique a
proximidade dos protagonistas mencionados.
 

Note-se que já se tem a notícia de contágio após o reinício das atividades.
 

O episódio não é inédito: na volta das competições de futebol, por exemplo, já
se observou diversos casos confirmados entre companheiros de equipe.
 

Tudo reforça que a necessidade de distanciamento é incompatível com a
retomada de atividades presenciais tal e como noticiado pelos Ministérios Públicos.
 

A exceção, evidentemente, às atividades prático-profissionais das
graduações na área da saúde: medicina, enfermagem, fisioterapia e farmácia.
 

É que, após extensa formação e consolidação teórica e de prática
eminentemente acadêmica, estes discentes adentram na fase de experimentação
profissional acompanhada.
 

De um lado, agregam conhecimento especializado e de outro, emprestam
conhecimento e material pré-profissional de auxílio no combate à pandemia.
 

O periculum in mora decorre especialmente da notícia de confirmação de
professor e alunos após a retomada das atividades. Considerando a exponencialidade de
novas transmissões já verificada quando não se adotam medidas de isolamento e
distanciamento social e tendo em vista que a retomada das atividades acadêmicas
presenciais implica em reagrupamento de indivíduos, premente a imposição de medida
judicial cautelar, assecuratória e protetiva.
 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de urgência tal e como formulado
pelos órgãos dos Ministérios Públicos autores, para DETERMINAR: (a) ao 
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO & GESTÃO EDUCACIONAL LTDA que promova a
suspensão imediata das atividades presenciais dos cursos do CENTRO
UNIVERSITÁRIO IMEPAC (Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos –
IMEPAC), no município de Araguari, MG, conforme determinado na Deliberação n.
18, de 22/03/2020, do Comitê Extraordinário COVID-19, enquanto vigorar a restrição,
com exceção apenas das atividades dos dois últimos anos do curso de medicina e
último ano dos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia, como
excepcionalmente autorizado pela Portaria n. 356, de 20/03/2020, do Ministério da
Educação, e Portaria n. 492, de 23/03/2020, do Ministério da Saúde (Ação
Estratégica "O Brasil Conta Comigo"); (b) ao MUNICÍPIO DE ARAGUARI que realize
a fiscalização do cumprimento da Deliberação n. 18, de 22/03/2020, do Comitê
Extraordinário COVID-19, pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO IMEPAC (Instituto Master
de Ensino Presidente Antônio Carlos – IMEPAC), com a adoção das medidas
administrativas cabíveis para suspensão das atividades educacionais presenciais,
enquanto vigorar a restrição, ressalvadas apenas aquelas autorizadas pela Portaria
n. 356, de 20/03/2020, do Ministério da Educação, e Portaria n. 492, de 23/03/2020,
do Ministério da Saúde (Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo").
 

Cite-se. Intimem-se.
 

Num. 306519349 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: LINCOLN RODRIGUES DE FARIA - 20/08/2020 10:03:20
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082010032019100000302032081
Número do documento: 20082010032019100000302032081



Uberlândia, 20 de agosto de 2020.
 

 
  

LINCOLN RODRIGUES DE FARIA
 

Juiz Federal
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