
06/06/2022

Número: 1012410-39.2022.4.01.0000 
 

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

 Órgão julgador colegiado: 6ª Turma 

 Órgão julgador: Gab. 18 - DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO 

 Última distribuição : 18/04/2022 

 Processo referência: 1006745-09.2022.4.01.3600 

 Assuntos: Resolução Conjunta, COVID-19 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DE MT (AGRAVANTE)

JONATHAS BORGES HOSAKA (ADVOGADO)

ALEXANDRE PAULO MACHADO (AGRAVADO) RAFAELA COSTA E SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO (ADVOGADO)

FELIPE DOS SANTOS PONCE (AGRAVADO) RAFAELA COSTA E SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO (ADVOGADO)

LINDINALVA ZAGOTO FERNANDES (AGRAVADO) RAFAELA COSTA E SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO (ADVOGADO)

MARIZA DE MELLO ARRUDA SAMPAIO (AGRAVADO) RAFAELA COSTA E SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO (ADVOGADO)

GERMANO AUGUSTO ALVES PACHECO (AGRAVADO) RAFAELA COSTA E SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO (ADVOGADO)

CARMEN LUCIA BASSI BRANCO (AGRAVADO) RAFAELA COSTA E SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO (ADVOGADO)

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

(TERCEIRO INTERESSADO)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

22231
4040

06/06/2022 09:32 Decisão Decisão



 

 
 PODER JUDICIÁRIO

  
Tribunal Regional Federal da Primeira Região

 
Gab. 18 - DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO

  
Processo Judicial Eletrônico

   
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) n. 1012410-39.2022.4.01.0000  PROCESSO
REFERÊNCIA: 1006745-09.2022.4.01.3600
 
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MT
 
Advogado do(a) AGRAVANTE: JONATHAS BORGES HOSAKA - MT15136-A
 
AGRAVADO: ALEXANDRE PAULO MACHADO, FELIPE DOS SANTOS PONCE, LINDINALVA
ZAGOTO FERNANDES, MARIZA DE MELLO ARRUDA SAMPAIO, GERMANO AUGUSTO
ALVES PACHECO, CARMEN LUCIA BASSI BRANCO
 
Advogados do(a) AGRAVADO: PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO - DF57650, RAFAELA
COSTA E SILVA OLIVEIRA - DF56243-A
 
 
 

D E C I S Ã O
  

 
 

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Docentes da
Universidade Federal de Mato Grosso (Adufmat), na condição de terceiro interessado na lide, de
decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Alexandre Paulo Machado e
outros, suspendeu a Resolução Consuni-UFMT n. 56, de 16 de março de 2022, autorizando a
entrada e permanência nas dependências físicas do campus da UFMT, de pessoas sem a
apresentação do respectivo passaporte vacinal.
 

A parte agravante alega que a manutenção da decisão agravada expõe "o corpo
docente, técnicos e outros discentes à convivência com pessoas propensas a disseminação do
vírus da COVID-19, tornando o ambiente universitário insalubridade" (fl. 05), uma vez que, em
vez de autorizar a entrada somente dos agravados, terminou por suspender, por inteiro, a
Resolução objurgada.
 

Afirma que a Resolução Consunu-UFMT n. 56, de 16 de março de 2022, prevê a
obrigatoriedade de exigência do passaporte vacinal como condicionante ao acesso às
dependências físicas e fechadas da UFMT, sob pena de "(i) impedimento de acesso aos locais
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de trabalho, e o (ii) impedimento de desenvolvimento de atividades presenciais obrigatórias
administrativas, de ensino, pesquisa ou extensão até a efetiva regularização da situação vacinal"
(fl. 06).
 

Sustenta a nulidade da decisão agravada, por contrariar entendimento dos Tribunais
Superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADPF n.
756/DF, que teria reconhecido a legalidade das Resoluções expedidas pelas instituições de
ensino superior, no tocante à exigibilidade do comprovante de vacinação para o retorno das
atividades acadêmicas, em atenção à autonomia didático-científica.
 

Pede, ao final, a concessão da tutela de urgência recursal.
 

Decido.
 

Considerando o interesse processual demonstrado pela parte agravante, admito-a
como terceiro interessado na lide, dada a sua finalidade institucional de defesa dos direitos dos
docentes e corpo técnico da UFMT.
 

A decisão agravada encontra-se amparada em medida liminar concedida nos autos
do processo n. 1005038-39.2022.4.01.0000, posta nos seguintes termos (fl.341):
 

Com efeito, o art. 5º, II, da Constituição Federal, determina que

ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de

lei. Nesse sentido, não cabe a Resolução – ou outros atos normativos secundários e

de caráter infralegal, como Portarias, Instruções Normativas etc – inovar no

ordenamento jurídico, seja criando, restringindo, modificando ou extinguindo direitos

e/ou obrigações previstas em lei.
 

Portanto, a Resolução em referência, ao tornar obrigatória a

apresentação de comprovante de vacinação para Covid-19, para o desenvolvimento

das atividades presenciais a serem realizadas nas dependências da UFJ, fere o

princípio da hierarquia das normas, bem como ofende o direito constitucional à

liberdade de locomoção, o que torna ilegal o ato praticado.
 

Ademais, a leitura e interpretação da Constituição Federal não podem

ser feita de maneira isolada, mas sim sopesando-se os direitos e princípios nela

previstos. Nesse sentido, não me olvido que o direito à saúde foi previsto como direito

social de todos os cidadãos no art. 6º da Constituição Federal, no entanto, a

inviolabilidade do direito de liberdade também foi protegida pela Magna Carta.
 

A propósito, a proteção ao direito de ir, vir e permanecer possui

destaque tão notório na Constituição que a ela foi previsto o remédio constitucional do

habeas corpus sempre que alguém sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer violência

ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art.

5º, LXVIII), sendo livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo

qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus

bens (art. 5º, XV).
 

Diante desse quadro, vislumbro a existência de ilegalidade na

Resolução impugnada que enseja a concessão das medidas postuladas.”
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Ocorre que tal compreensão já se encontra superada em razão do julgamento da
ADPF n. 756/DF, conforme se observa dos seguintes precedentes, inclusive daquele que
reformou a decisão liminar citada na decisão agravada:
 
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS CÍVEL ATO JUDICIAL QUE INDEFERIU LIMINAR. RESOLUÇÃO DE
UNIVERSIDADE FEDERAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE VACINAÇÃO PARA A COVID-19.
CONDICIONANTE PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS PRESENCIAIS. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. DECISÕES RECENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ADPF 756/DF. COMBATE À PANDEMIA.DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO À
SAÚDE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Cuida-se de ordem de habeas corpus impetrada sob a alegação de proteger direitos da coletividade de
pessoas que necessitem de acesso às dependências e serviços de Universidades Federais, contra decisão
judicial que manteve efeitos da resolução interna que tornou obrigatória a apresentação de comprovante de
vacinação para Covid-19 aos membros da comunidade universitária e público externo.
2. O pedido formulado pelas entidades de classes sindicatos contido nos presentes autos, objetivando sua
admissão no feito na condição de amicus curiae, deve ser indeferido ante a inexistência de amparo legal para
tanto.
3. A questão sob exame não comporta maiores digressões, na medida em que o Supremo Tribunal
Federal, em decisão recentíssima, por maioria até a presente data, 6 (seis) Ministros, acompanhando o
entendimento do Relator , entendeu que as Universidades Federais podem exigir comprovante de
vacinação contra a Covid-19, como condicionante ao retorno das atividades presenciais.
4. As instituições de ensino têm, portanto, autoridade para exercer sua autonomia universitária e podem
legitimamente exigir a comprovação de vacinação, com fulcro no art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020. (...).
Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão do despacho de 29 de
dezembro de 2021 do Ministério da Educação, que aprovou o Parecer 01169/2021/CONJURMEC/CGU/AGU,
proibindo a exigência de vacinação contra a Covid-19 como condicionante ao retorno das atividades
acadêmicas presenciais (ADPF 756/DF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski).
5. Decisão liminar retificada in totum. 6. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 1005038-39.2022.4.01.0000, JUIZ FEDERAL MARLLON SOUSA (CONV.), TRF1 - TERCEIRA TURMA,
PJe 25/03/2022 PAG.

 
 
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS CÍVEL ATO JUDICIAL QUE INDEFERIU LIMINAR. RESOLUÇÃO DE
UNIVERSIDADE FEDERAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE VACINAÇÃO PARA A COVID-19.
CONDICIONANTE PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS PRESENCIAIS. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. DECISÕES RECENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ADPF 756/DF. COMBATE À PANDEMIA.DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO À
SAÚDE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Cuida-se de ordem de habeas corpus impetrada sob a alegação de proteger direitos da coletividade de
pessoas que necessitem de acesso às dependências e serviços de Universidades Federais, contra decisão
judicial que manteve efeitos da resolução interna que tornou obrigatória a apresentação de comprovante de
vacinação para Covid-19 aos membros da comunidade universitária e público externo.
2. A questão sob exame não comporta maiores digressões, na medida em que o Supremo Tribunal Federal, em
decisão recentíssima, por maioria até a presente data, 6 (seis) Ministros, acompanhando o entendimento do
Relator , entendeu que as Universidades Federais podem exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19,
como condicionante ao retorno das atividades presenciais.
3. As instituições de ensino têm, portanto, autoridade para exercer sua autonomia universitária e podem
legitimamente exigir a comprovação de vacinação, com fulcro no art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020. (...). Ante o
exposto, defiro a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão do despacho de 29 de dezembro de
2021 do Ministério da Educação, que aprovou o Parecer 01169/2021/CONJURMEC/CGU/AGU, proibindo a
exigência de vacinação contra a Covid-19 como condicionante ao retorno das atividades acadêmicas
presenciais (ADPF 756/DF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski).
4. Decisão liminar retificada in totum. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 1005037-54.2022.4.01.0000, JUIZ FEDERAL MARLLON SOUSA (CONV.), TRF1 - TERCEIRA TURMA,
PJe 25/04/2022 PAG.
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Assim posta a questão, e estando presentes de maneira concomitante os requisitos
autorizadores, defiro o pedido de tutela de urgência recursal para determinar a suspensão da
decisão agravada.
 

Comunique-se, com urgência.
 

Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos
termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
 

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.
 

Publique-se.
 

Brasília, 6 de junho de 2022.
 

 
 

Desembargador Federal DANIEL PAES RIBEIRO
 

Relator
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