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NOTA DA ASSESSORIA JURÍDICA DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – 

SINTE/RN 

 

 

A assessoria Jurídica do SINTE RN através de sua banca de advogados 

e parceria jurídica em Brasília, após as tentativas de reformar a decisão da 2ª Vara da Fazenda 

Pública, com o Agravo de Instrumento n 0807989-60.2021.8.20.0000, junto ao tribunal de Justiça 

do rio Grande do Norte, adotou nova medida para garantir o direito de proteção à vida dos 

educadores em educação da rede estadual do Rio Grande do Norte. 

Com base no entendimento de que existe a necessidade de completa 

IMUNIZAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE e do fato que a 

decisão contraria o PLANO DE RETOMADA GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DA 

REDE ESTADUAL DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE. 

O descumprimento da imunização completa dos educadores e a 

redução de intervalos do PLANO DE RETOMADA foram denunciados ao SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL através de uma RECLAMAÇÃO endereçada ao presidente da Corte 

tendo em vista o período de recesso em Brasília. 

Estamos com audiência marcada para essa tarde, dia 26.07.2021, 

para fazermos a defesa da vida diretamente ao PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. 

A determinação da DIREÇÃO DO SINTE/RN é de não medirmos 

esforços para defesa do retorno presencial com a imunização completa dos Profissionais 

em Educação. 

Ressaltamos que os professores continuam em trabalho remoto e 

aguardam a proteção do Judiciário nesse momento tão delicado da vida de todos. 

 

Nata l /RN, te rça-fe i ra ,  27 de ju lho de 2021 . 

 

 

Car los  Gond im Mi randa de  Far ias  Car los  A lber to  Marques Jún ior  

Adv ogado  -  OAB/ RN  2. 560  Adv ogado  –  OAB/ RN  2. 864  

 

Car los  He i to r  de  Macedo Cava lcan t i  José  Od i lon  Albuquerque  de  Amor im Garc ia  

Adv ogado  –  OAB/ RN  3. 745  Adv ogado  –  OAB/ RN  5. 155  

 

Cláud io  Santos  da  Si lva   

Adv ogado  –  OAB/ DF  10. 081   
 


