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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

2ª VARA DE ALTA FLORESTA
 

DECISÃO
 
 
 

Processo: 1003034-30.2021.8.11.0007. 
 
 
 
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
 
LITISCONSORTE: ESTADO DE MATO GROSSO 
 
 
 
 
 
Vistos em Substituição Legal.
 
Trata-se de ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato
Grosso em face do Estado de Mato Grosso, visando, liminarmente, que o requerido
se abstenha de realizar de Audiência Pública sobre a transformação da EE Vitória
Furlani em EE Militar Dom Pedro II.
 
Recebida a inicial, o pedido liminar foi deferido, determinando-se que “[...] o
requerido se abstenha de promover a audiência pública agendada para a data de
hoje e dias subsequente até o dia 28/05/2021, sob pena de multa no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais) ” (ID 56417284).
 
Ao ID 57209130, a parte autora manifestou-se, aduzindo, em síntese, que “[...]o
Secretário Adjunto Executivo de Gestão Educacional, Sr. Amauri Monge
Fernandes, determinou de ofício nova data e horário para realização de audiência
pública sobre eventual transformação da E.E. Vitória Furlani da Riva em E.E. Militar
Dom Pedro II, qual seja: dia 07 de junho de 2021 (segunda-feira) às 18 horas, no
novo prédio da Escola Jardim das Flores”. Diante disso, requereu:
 
[...] a extensão dos efeitos da tutela provisória para determinar, sob pena de multa
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que o requerido se abstenha de realizar
ou de determinar a realização de audiência pública visando à transformação da
E.E. Vitória Furlani da Riva em E.E. Militar Dom Pedro II, em qualquer data,
enquanto não comprovar nos autos, cumulativamente, que: 
a) a iniciativa de transformação é da própria unidade de ensino E.E. Vitória Furlani
da Riva; 
b) houve apresentação do plano de gestão da Escola Estadual Militar Dom Pedro II
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, nos termos da Lei Estadual nº 11.273/2020, dando -se amplo conhecimento a toda
a comunidade escolar; 
c) houve convocação de todos os interessados para a audiência pública pelo
Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar Vitória Furlani da Riva.
 
É o relatório. 
Decido. 
 
Compulsando os autos, vislumbra-se que, como informado pela parte autora ao ID
57209130, a Audiência Pública sobre a transformação da EE Vitória Furlani em EE
Militar Dom Pedro II foi redesignada para o dia 07/06/2021, às 18:00h.
 
Todavia, em que pese a alteração da data prevista, os riscos acerca da realização
do ato permanecem, tendo em vista que, além da possível realização de ato ilegal,
nulo da forma como proposta, o qual atingirá diretamente mais de 800 estudantes,
a solenidade encontra-se em desacordo com as diretrizes mundiais, nacionais e
regionais quanto ao combate à transmissão e ao contágio da Covid-19.
 
Isso porque, conforme boletim epidemiológico divulgado pelo Estado de Mato
Grosso no dia 01/06/2021, além de atestar que a taxa de ocupação dos leitos de
UTI atingiu o montante de 91,12%, classificou o município de Alta Floresta com
risco alto de contaminação, de modo que, seguindo o Decreto Estadual nº. 874, de
25/03/2021, deve-se implementar a proibição de eventos que causem aglomeração
e adotar medidas preparatórias para a quarentena obrigatória (art. 5º, inciso III,
alíneas “b” e “d”).
 
Assim, mostra-se prudente a suspensão da realização da aludida audiência, pois,
ainda que sejam adotados protocolos sanitários, encontrando-se o município com
risco alto de contaminação, ante o grande número de participantes no ato, há
iminente probabilidade de propagação da Covid-19.
 
Desse modo, exercendo o poder geral de cautela, determino que o requerido, sob
pena de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), abstenha-se de promover
Audiência Pública agendada para o dia 07/06/2021, devendo aguardar condições
mais adequadas à realização do ato, mormente a redução do risco de
contaminação do município para moderado ou baixo, nos termos da classificação
divulgada através dos boletins epidemiológicos do Estado de Mato Grosso,
apresentando nestes autos, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, os
protocolos sanitários que serão adotados para a realização da solenidade.
 
No mais, cumpra-se integralmente a decisão de ID 56417284.
 
Intime-se. Cumpra-se. 
 

Alta Floresta/MT, 2 de junho de 2021 .
 

 
 
 
Tibério de Lucena Batista
 
Juiz de Direito em Substituição Legal
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