EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA __ VARA DA
FAZENDA PÚBLICA FORO CENTRAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE RS

Ação Civil Pública
(Isenta de custas judiciais
e taxas diversas conforme
artigo 18 da Lei 8.347/85)

ASSOCIAÇÃO MÃES E PAIS PELA DEMOCRACIA – AMPD, pessoa
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 33.920.233/0001-61, com sede na
Rua Hoffmann, nº 459, 2º andar, Bairro Floresta, Porto Alegre/RS, CEP: 90.220170, neste ato legalmente representada por sua Presidente Aline de Oliveira
Kerber, brasileira, casada, socióloga, inscrita no CPF sob o nº 007.978.950-19,
residente e domiciliada na Rua Wily Eugênio Fleck, nº 1500, casa 178, por
seus/suas procuradores/as signatários/as, vem, respeitosamente, diante de
Vossa Excelência, com a legitimidade que lhe confere o artigo 5º, b, da Lei nº
7.347/85, propor a presente
AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA
em desfavor do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, pessoa de direito
público, com sede na Praça Mal. Deodoro, s/n, Bairro Centro Histórico, na cidade
de Porto Alegre/RS, CEP 90010-280, o que faz pelos motivos de fato e de direito
que passa a expor.

I – Dos Fundamentos De Fato
A Organização Mundial da Saúde – OMS classificou o COVID-19 como
uma pandemia, posto que tenha já atingido todos os continentes. Como meio de
conter a propagação do novo vírus, em 12/03/2020 foi editada a Lei Federal n.
13.979/2020.
Como é sabido, medida preventiva fundamental para evitar a proliferação
do vírus é evitar a circulação e a aglomeração de pessoas. Conforme orientação
do Ministério da Saúde, recomenda-se “a redução do contato social o que,
consequentemente, reduzirá as chances de transmissão do vírus, que é alta se
comparado a outros coronavírus do passado”1
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Com o agravamento da situação sanitária no Brasil em março de 2020,
muitos municípios do Estado publicaram decretos cancelando TODAS as
atividades escolares (ex. Decreto n. 20.499/2020 e Decreto n. 20.502/2020 da
Prefeitura de Porto Alegre).
O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Decreto n.
55.240/2020, estabeleceu o Sistema de Distanciamento Controlado, que dividiu
o Estado em 20 (vinte) regiões, criando um sistema de bandeiras, com protocolos
obrigatórios e critérios a serem seguidos por diferentes setores econômicos. As
bandeiras fixadas, conforme o risco à saúde, são: amarela, laranja, vermelha e
preta.
Sabidamente o Sistema de Distanciamento Controlado foi instituído para
uniformizar as decisões, pensando o Estado como um todo. As decisões de
classificação por bandeiras levam em conta estudos técnicos científicos.
No ultimo dia 22/02/2021, o Sr. Eduardo Leite, Governador do Estado do
Rio Grande do Sul, manteve 11 (onze) regiões classificadas como Bandeira
Preta – Risco altíssimo de contagio para COVID-19.

Ainda, em uma live o Sr. Governador declarou: “É o maior nível de
ocupação que a gente registra desde que iniciamos a pandemia, mesmo que
tenhamos ampliado tão fortemente as nossas estruturas de UTI. Eram 933 leitos
(no começo, em março do ano passado), e mais de 2 mil leitos hoje.”2
Durante a mesma apresentação, a secretária da Saúde do RS, Arita
Bergmann, disse: “Realmente, nós estamos no pior momento. Nunca tivemos
uma taxa de ocupação tão alta. Nós precisamos minimizar o impacto e diminuir
essa aceleração. Se olharmos de janeiro para hoje realmente é assustador. Nós
estamos impactados, mas não podemos perder a esperança de que vamos
vencer”3
Mesmo diante do pior momento até aqui enfrentado pelo Estado do Rio
Grande do Sul, o Governo Estadual, negando seus próprios procedimentos,
acatou pedido de prefeitos e manteve aulas presenciais ao ensino infantil e de
1º e 2º anos do ensino fundamental mesmo em Bandeira Preta4.

Todavia, a determinação da Administração Pública, no sentido de ordenar
o retorno das aulas presenciais na educação infantil e de 1º e 2º anos, ocorre no
momento de maior gravidade em todo Estado do Rio Grande do Sul, desde o
início da pandemia da COVID-19, quando a taxa geral de ocupação das UTIs,
levando em conta outras causas além da COVID-19, já chegou em 91,8%5,
sendo a primeira vez estabelecidos protocolos de bandeira preta.
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https://covid.saude.rs.gov.br/

Atualmente, o Estado encontra-se com 624.831 casos confirmado de
COVID-19, sendo um total de 2.482 pacientes em UTI’s. Já somamos 12.149
óbitos, perfazendo o número de 106,8 por 100 mil habitantes.6
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Os hospitais da Capital, conjuntamente, também divulgaram manifesto
alertando para o alto risco de uma crise de saúde no Rio Grande do Sul7. Devese destacar que, desde o início do período de restrições em março de 2020, isso
nunca havia ocorrido - o que demonstra a excepcionalidade e a gravidade da
situação que se está vivenciando. Transcreve-se, por relevante, trecho do
Manifesto dos Hospitais:
“Estamos diante de uma situação de alto risco a toda
a coletividade. Um cenário que exige, para os
próximos dias, decisões duras mas necessárias, a fim
preservar
o
bem
maior:
a
vida.
A situação atual de lotação nos hospitais é a pior
desde o início da pandemia. Os doentes, de todas as
idades, chegam em condições cada vez mais críticas,
inclusive aqueles que internam em enfermarias.
Muitos destes têm necessitado de equipamentos de
ventilação mecânica — itens não disponíveis em
quantidade
necessária.
As aglomerações registradas no feriado de Carnaval
deverão repercutir no aumento de casos de covid-19
nas próximas semanas. Se isso ocorrer em grandes
proporções e com os hospitais mantendo o cenário de
superlotação – e nada indica uma mudança em curto
prazo –, o resultado será grave. Se medidas rígidas
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de distanciamento social não forem tomadas, as
consequências serão ainda mais complicadas.”
O próprio Comitê Científico de Apoio ao Enfrentamento à Pandemia
COVID-19 do Governo do Estado publicou recomendação em 24/02/20218:
“As equipes de saúde estão sobrecarregadas, com
profissionais fazendo hora-extra, suspendendo férias
após um ano exaustivo de trabalho na pandemia e
vendo um aumento expressivo na gravidade dos
casos internados. Todos sabemos que os recursos
humanos e materiais têm um limite. A estratégia de
aumentar os leitos é muito importante, mas não é
possível aumentar leitos infinitamente, e nem na
velocidade necessária quando há descontrole da
transmissão. Por mais que seja possível adquirir mais
equipamentos, é impossível formar novas equipes de
saúde com o conhecimento especializado necessário
na mesma velocidade. Quando ocorre o esgotamento
do sistema de saúde, a mortalidade aumenta por
vários motivos: Para os pacientes com COVID19:•Maior tempo de espera até o paciente receber
atenção em saúde;•Falta de leitos, medicamentos e
outros insumos, como oxigênio, para todos;•Maior
número de pacientes por equipes de saúde, o que
reduz a qualidade da atenção;•Necessidade de
deslocamento de outros profissionais para as equipes
de atendimento, o que resulta em equipes sem o
mesmo grau de conhecimento especializado que as
equipes experientes. Em vários hospitais, isto já está
ocorrendo. Para os pacientes com outras doenças
como doenças cardíacas, câncer, acidentes:•Falta de
leitos e insumos para todos, e não apenas para
pacientes COVID-19;•Suspensão de cirurgias
eletivas e outros atendimentos, o que pode piorar o
prognóstico destas doenças a médio e longo
prazo;•Risco de desassistência para outras doenças
porque também deixam de receber a mesma atenção
e recursos. É FUNDAMENTAL QUE A SOCIEDADE
COMPREENDA O MOMENTO QUE ESTAMOS
VIVENDO.A SITUAÇÃO QUE JÁ É CRÍTICA, PODE
SE AGRAVAR MUITO RAPIDAMENTE, COM
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EXPLOSÃO
DE
CASOS
E
DE
MORTALIDADEEESGOTAMENTO DO SISTEMA
DE SAÚDE.AGORA É HORA DE UNIÃO DE
ESFORÇOS PELO BEM COMUM. A situação é
gravíssima e tende a piorar. As aglomerações, festas
e eventos aumentam a transmissão, o que pode
impedir o setor produtivo de funcionar. Precisamos
buscar soluções unificadas como sociedade.
Controlar a pandemia e recuperar a economia são
prioridades. Quanto maior for a união e a
conscientização, mais rapidamente poderemos sair
da crise.” Grifamos.
Noi mesmo sentido o Centro Estadual de Vigilância em Saúde ALERTA
À POPULAÇÃO GAÚCHA PARA O AUMENTO DA TRANMISSÃO DA COVID19 no Rio Grande do Sul, através da Nota nº 32 do COE/RS. Destacamos alguns
pontos do documento:
“[...]O
aumento
exponencial
de
pacientes
hospitalizados pela COVID-19 –alcançam marcas
diárias que superam as projeções matemáticas.
[...]A ação rigorosa em tempo hábil PODE diminuir a
concentração viral e permitir o retorno da
movimentação de pessoas associado aos cuidados
individuais já conhecidos. Entretanto, cada dia em
que se protela ações efetivas que reduzam a
circulação de pessoas, aumenta a necessidade de
prolongamento de medidas restritivas que tornam-se
ainda mais prejudiciais para as questões sócio
econômicas .A inexistências de medicamentos
efetivos para tratamento precoce desanimam, mas a
existência de vacinas eficazes nos fazem vislumbrar
um prazo mensurável para controle da crise, DESDE
que novas variantes –aceleradas e otimizadas pela
CIRCULAÇÃO DE VÍRUS E DE PESSOAS –podem
atrasar de forma significativa todos os avanços
alcançados e esforços investidos.
[...]Face
o
exposto,
RECOMENDAMOS
E
ALERTAMOS A POPULAÇÃO GAÚCHA sobre a
necessidade
URGENTE
DE
DIMINUIR
A
CIRCULAÇÃO DE PESSOAS, consequentemente a
CIRCULAÇÃO VIRAL em tempo oportuno.
OFÍCIO045 GAB/CEVS/SES
Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2021.”

Na data de ontem, 25/02/2020, o Governador fez nova transmissão ao
vivo. Desta vez, devido ao atual momento o anuncio suspendeu a cogestão e
colocou TODO ESTADO DO RS EM BANDEIRA PRETA!

Ainda durante o pronunciamento na live foi dito pelo Governador que “a
deliberação que tivemos no gabinete de crise é da criação de uma salvaguarda
que estabelece que, quando os leitos totais do Rio Grande do Sul estiverem
abaixo de 0,35, na proporção de cada leito livre para cada leito ocupado, a
salvaguarda se aciona no Estado todo para o cumprimento do protocolo da
bandeira preta. O que quer dizer isso? Estamos com 0,23 leito livre para cada
leito ocupado. A salvaguarda será acionada e antecipo que, fatalmente, todas as
regiões do Estado terão bandeira preta (valendo a partir de sábado, dia 27)”9
Por tudo isso já seria impensável pretender qualquer retorno presencial
as aulas. E mesmo diante de todo o caos em que estamos vivendo e o que se
avizinha segundo previsão dos especialistas o Sr. Eduardo Leite, na condição
de Governador do Estado, permitiu a exposição de crianças, autorizando o
retorno presencial na educação infantil e nos 1º e 2º anos do ensino fundamental.
Convém lembrar, até como forma de aprendizado e para não repetirmos,
que foi o Amazonas o primeiro Estado a determinar o retorno das aulas
presenciais e, em apenas 02 (duas) semanas de aula, 10% (dez por cento)
dos/as professores/as passaram a estar contaminados/as.
Todos conhecemos como a situação se desenvolveu no Estado do
Amazonas, no qual, pela falta de respiradores e de oxigênio, pacientes
infectados pela COVID-19 morreram literalmente sufocados. Quantas destas
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não eram professores/as, funcionários/as de escola, estudantes ou familiares
destes/as?!
Será que é preciso “pagar pra ver”? Quantos professores ou alunos
precisarão perder a vida para a COVID-19 para voltarmos esse passo atrás?
Ademais, o mito, por meses sustentado por autoridades, de que as
crianças estariam imunes à COVID-19 já não encontra mais amparo na realidade
(aqui, deve-se destacar que os/as familiares destas crianças nunca estiveram
imunes, pois as crianças sempre puderem funcionar como vetor do vírus). Notese o que apresentou a matéria veiculada pela Revista Veja Saúde:10
“O nome é grande e complexo: Síndrome
Multissistêmica
Inflamatória
Pediátrica (PIMS, da sigla em inglês). Como a
nomenclatura entrega, tratase de uma reação
inflamatória grave e sistêmica que acomete crianças
e estáassociada ao novo coronavírus (Sars-CoV-2).
[...]
Além da febre persistente, acima de 38º e por mais de
três dias, as crianças manifestavam exantemas
(erupções cutâneas), inchaço nas mãos e pés,
conjuntivite, dor abdominal, diarreia e vômito.
Também foram constatadas dilatação das artérias
coronárias, que levam oxigênio e nutrientes para o
coração. "Isso também é verificado na doença de
Kawasaki", compara Gustavo Foronda, cardiologista
pediátrico
do
Hospital
Israelita
Albert
Einstein, em São Paulo. Os casos mais graves podem
evoluir com hipotensão (pressão muito baixa) e
choque.”
De acordo com a matéria mencionada, a mortalidade desta síndrome ficou
entre 1% (um por cento) e 2% (dois por cento) “mas ainda é cedo para ter uma
taxa real”.
Há um real potencial de adoecimento em massa e até mesmo morte de
crianças, caso seja levado adiante o irresponsável projeto de retorno das aulas
presenciais nas regiões classificadas em Bandeira Preta em meio ao grave
cenário de potencial colapso dos Hospitais.
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Por fim, nunca é demais lembrar que nosso país ultrapassou a marca de
250 MIL MORTOS! Já basta! Precisamos tomar medidas drásticas e que
realmente protejam a integridade da população escolar no Rio Grande do Sul.
Busca-se com a presente ação, pois, ver declarada a suspensão das
aulas presenciais em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul, enquanto
estiver vigente a decretação de bandeira preta do Sistema de Distanciamento
Controlado – RS, quer nas escolas públicas, quer nas privadas.

II - Da Legitimidade Ativa da Associação Autora
A Lei nº 7.347/85 (Ação Civil Pública), no que se refere ao ingresso de
Associações, assim dispõe:

“Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem
prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por
danos morais e patrimoniais
causados: (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).
IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (Incluído
pela Lei nº 8.078 de 1990)

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a
ação cautelar: (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).
V - a associação que, concomitantemente: (Incluído pela
Lei nº 11.448, de 2007).
a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos
da lei civil; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).
b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção
ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao
consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos
direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao
patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico. (Redação dada pela Lei nº 13.004, de 2014)

Como visto acima, as associações que, concomitantemente, estejam
constituídas há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil e incluam, entre
suas finalidades institucionais, a proteção dos interesses tutelados na Lei da
Ação Civil Pública possuem legitimidade para propositura de ação civil pública.

A Associação Mães e Pais pela Democracia foi constituída formalmente
em 27 de maio de 2019, conforme registro de Estatuto Social no 3º Registro de
Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas, e vem desde então atuando
dentro das finalidades e objetivos definidos em seu Estatuto Social, os quais
relacionam-se diretamente com os direitos tutelados na presente demanda.
Assim, a Associação Autora tem sua legitimidade ativa positivada na
norma acima mencionada.
III – Dos fundamentos de direito
Note-se que a própria Lei Federal n. 13.979/2020 prevê duas situações
singulares, in verbis:
Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou
contaminadas,
ou
de
bagagens, meios de transporte, mercadorias ou
encomendas
postais
afetadas, de outros, de maneira a evitar a
contaminação
ou
a
propagação
do
coronavírus; e
II - quarentena: restrição de atividades ou separação
de
pessoas
suspeitas
de
contaminação das pessoas que não estejam doentes,
ou
de
bagagens,
contêineres, animais, meios de transporte ou
mercadorias
suspeitos
de
contaminação, de maneira a evitar a possível
contaminação
ou
a
propagação
do coronavírus.
Conforme orientação do Ministério da Saúde, recomenda-se “a redução
do contato social o que, consequentemente, reduzirá as chances de transmissão
do vírus, que é alta se comparado a outros coronavírus do passado”11
Segue a orientação do Ministério da Saúde:
Para áreas com transmissão comunitária/sustentada
é recomendada a redução de deslocamentos para o
trabalho. O Ministério da Saúde incentiva
que reuniões sejam realizadas virtualmente, que
viagens não essenciais (avaliadas pela empresa)
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sejam adiadas/canceladas e que, quando possível,
realizar o trabalho de casa (home office). Adotar
horários alternativos para evitar períodos de pico
também é uma das medidas recomendadas pelo
Ministério da Saúde aos estados.
Diga-se, aliás, que, se o Ministério da Saúde orienta que sequer reuniões
sejam realizadas em modalidade presencial, seria inimaginável cogitar agora de
retorno de atividades escolares presenciais.
Note-se que, ainda em 14/03/2020, a ANVISA fez publicar o Boletim
Epidemiológico n. 5, que apresentou um “Plano de ação para medidas não
farmacológicas”. Tal documento apresenta, com efeito, uma série de dados e um
protocolo utilizado em diversos países, voltado à reversão da curva de
propagação do COVID-19:
O número básico de reprodução do SARS-CoV-2 foi
estimado em 2,74 (2,47 – 3,23) (1), o que significa
que, para cada caso, espera-se que ocorram em
média de 2 a 3 casos secundários, quando
introduzido
em
uma
população
totalmente
susceptível. Outro parâmetro relevante é o tempo
para duplicação da epidemia, que no momento
encontra-se
entre
1,7
a
2,93
dias
(2). Considerando o elevado R0 e o curto tempo de
duplicação quando comparado a Influenza, a
epidemia tende a apresentar uma concentração
expressiva de casos em um curto espaço de tempo.
Em países como Itália, China e Espanha, em poucas
semanas o crescimento do número de casos foi
suficiente para colapsar os sistemas de saúde local.
Atualmente observamos um declínio no número de
casos em todas as províncias na China. Esse declínio
é decorrente das medidas de intervenção
estabelecidas, que, estima-se, tenham evitado cerca
de 94,5% dos casos que poderiam ter ocorrido (3)
Entre as intervenções adotadas em Wuhan
destaca-se: o estabelecimento de um cordão sanitário
na cidade de Wuhan, suspensão dos transportes
públicos e táxi por aplicativos, restrição do tráfego nas
áreas urbanas, proibição de viagens na região interna
da cidade, fechamento de espaços públicos,
cancelamento
de
eventos,
uso
obrigatório
de máscaras cirúrgicas em público, quarentena

domiciliar

para

toda

população

(8).

As medidas não farmacológicas visam reduzir a
transmissibilidade do vírus na comunidade e,
portanto, retardar a progressão da epidemia. Ações
como essa, além de reduzirem o número de casos,
tem o potencial de reduzir o impacto para os serviços
de saúde, por reduzir o pico epidêmico. Em estudos
de modelagem matemática estima-se que uma
redução de cerca de 50% dos contatos entre as
pessoas teria impacto significativo no número total de
casos, uma vez que reduziria o R0 do COVID-19 para
próximo de 1 (um). Além disso, as medidas não
farmacológicas atrasam o pico da epidemia e
reduzem a altura do pico, permitindo, dessa forma,
uma melhor distribuição dos casos ao longo do tempo
e o esgotamento dos serviços de saúde [...]
O mesmo relatório informa diversas medidas para prevenção que já são
amplamente conhecidas. Outrossim, vale destacar as medidas apontadas para
áreas de transmissão comunitária, in verbis:
3. Área com transmissão comunitária
* Reduzir o deslocamento laboral: incentivar a
realização
de
reuniões
virtuais,
cancelar viagens não essenciais, trabalho remoto
(home office);
* Reduzir o fluxo urbano: estimular a adoção de
horários alternativos dos trabalhadores para redução
em horários de pico, escalas diferenciadas
quando possível; [...]
* Instituições de ensino: planejar antecipação de
férias, visando reduzir o prejuízo do calendário
escolar ou uso de ferramentas de ensino a distância;
* Fluxo em Unidades de Terapia Intensiva:
monitoramento diário do número de admissões e
altas relacionadas ao Covid-19;
* Declaração de Quarentena: ao atingir 80% da
ocupação dos leitos de UTI, disponíveis para a
resposta ao Covid-19, definida pelo gestor local
segundo portaria 356 de 11 de março de 2020.

O relatório acima apresentado é datado de 14/03/2020 e a grande maioria
das suas medidas nunca foi aplicada de forma contundente no Estado do Rio
Grande do Sul, sempre havendo avanços e recuos. Nesse sentido, estranha-se
que justamente no momento em que a comunidade científica deveria estar sendo
ouvida pelo Poder Público, quando se clama pela necessidade de lockdown, o
Governo do Rio Grande do Sul determine a volta às aulas presenciais.
No que diz respeito aos regulamentos para retorno presencial das
atividades no Estado do Rio Grande do Sul, cabe observar o que dispõe o
Decreto n. 55.292/2020:
Art. 2º Somente poderão realizar atividades
presenciais de ensino, de apoio pedagógico ou de
cuidados a crianças e adolescentes, conforme as
condições, o teto de operação, o modo de operação
e os demais limites, restrições e medidas definidos
em Portaria Conjunta da Secretaria Estadual da
Saúde e da Secretaria Estadual da Educação, as
instituições e os estabelecimentos de que trata o
"caput" do art. 1º deste Decreto que preencham,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - estabeleçam Plano de Contingência para
Prevenção, Monitoramento e Controle da epidemia do
novo Coronavírus (COVID-19), de conformidade com
as normas estabelecidas em Portaria Conjunta da
Secretaria Estadual da Saúde e da Secretaria
Estadual da Educação;
II - observem as medidas sanitárias permanentes de
que trata o Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020,
as
medidas
segmentadas
estabelecidas
conforme a Região em que estejam situados, bem
como as medidas municipais específicas; e
III - não estejam situados em Regiões classificadas
como Bandeira Final Vermelha ou Preta.
Parágrafo único. O disposto no inciso III deste artigo
poderá ser excetuado para atividades presenciais de
plantões para atendimento aos alunos de
Ensino Médio Técnico Subsequente, de Ensino
Superior e de Pós-Graduação, bem como para
atividades de estágio curricular obrigatório, de
pesquisas, laboratoriais e de campo, e de outras
consideradas essenciais para a conclusão de curso e

para a manutenção de seres vivos, conforme
normativa própria.
Note-se que o Estado chegou ao limite do seu plano de contingencia
contra a COVID-19, chegando a suspender a Cogestão e classificando TODO
Estado em Bandeira Preta no mínimo até dia 07 de março de 2021.
Qual seria a razão de manter apenas as aulas presenciais da
educação infantil e dos 1º e 2º anos do ensino fundamental?
Ora, Excelência, o Poder Público faz exatamente o oposto do quanto
recomendado pelo próprio Decreto e mais: contraria todos os estudos técnicos
que ele mesmo produz, vez que está determinando o retorno das aulas
presenciais em curso ascendente, em plena bandeira preta!
Observe-se que o Portal UOL12 entrevistou diversos infectologistas, que
foram unânimes em afirmar que um lockdown deveria ter ocorrido ainda no ano
passado, mas seria ainda bem-vindo neste momento para conter os danos já
causados, verbis:
As tentativas de fechamento adotadas por algumas
cidades são vistas pelos especialistas ouvidos como
uma tentativa de controlar o incêndio depois que
ele assumiu grandes proporções, mas são melhores
do que nenhuma ação. "Nós tivemos diversos
momentos de grande impacto da pandemia em que o
lockdown seria muito bem-vindo para dar uma
organizada. [Ainda] não está tarde, tem variantes
chegando, altas taxas de ocupação de UTI [Unidade
de Tratamento Intensivo]", afirma o infectologista
Evaldo Stanislau. "O lockdown é mais ou menos
como desligar a chave geral. Quando você
afasta as pessoas por, pelo menos, duas semanas,
que o período médio de incubação da doença, você
tem uma calma na doença. Com isso, consegue
se planejar e ganhar um fôlego" - Evaldo Stanislau,
infectologista do Hospital das Clínicas, em São Paulo.
[...]
"Do ponto de vista científico, o lockdown funciona, faz
com que o vírus circule menos porque ele circula em
pessoas, é um passageiro nosso, não está solto
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na rua. Se a gente consegue restringir isso, restringe
o vírus", explica Pasternak.
Veja que não se está aqui pleiteado que o Poder Judiciário tome a
iniciativa de promover qualquer política pública de lockdown. Até mesmo pelo
fato de o Estado já estar muito próximo disso, segundo as restrições da Bandeira
Preta.
Todavia, o que se pleiteia é que este Poder Judiciário reconheça que pais,
professores, funcionários, crianças e alunos tenham sua saúde e vidas
protegidas pelo Estado brasileiro e que não pode o Poder Público promover
deliberadamente a violação dos direitos mais elementares de qualquer cidadão
brasileiro.

Impõe-se que o Poder Judiciário não se omita e/ou adira ao negacionismo
cientifico, que reconheça a gravidade da situação, que requer enfrentamento
sério, com base em evidencias cientificas, reconhecidas pelo próprio Poder
Público.
Os direitos ora pleiteados encontram proteção constitucional, fugindo à
discricionariedade da Administração a possibilidade de expor a saúde e a vida
dos cidadãos, sob pena de violar seus direitos fundamentais mais elementares.
O art. 5º, em seu caput, da Carta Magna garante “aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida”. Sendo assim,
considerando que se está tratando de uma pandemia, que, em diversos casos,
pode levar à morte, cabe destacar que não tendo o demandado tomado às
medidas satisfatórias e necessárias à proteção da vida dos pequenos gaúchos,
professores e funcionários do corpo escolar, não restou ao demandante
alternativa, senão buscar a tutela do Poder Judiciário.
Também o art. 7º, em seu inciso XXII, garante a todos/as os/as brasileiros
a “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde,
higiene e segurança”.
Note-se o art. 196 da CRFB/1988:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e
serviços
para
sua
promoção, proteção e recuperação. (grifo nosso)
Ao mesmo tempo em que o dispositivo retro garante a todos os
cidadãos brasileiros/as o acesso à saúde pública, também prevê que seja

garantida a redução do risco de doença. Ou seja, o Poder Público não pode
promover ações que acabem produzindo o efeito contrário.
Lembre-se que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o
Judiciário, ao determinar que o Poder Público adote medidas para garantia de
direitos constitucionais, não ofende o princípio da separação dos poderes.
Portanto, não há ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera
administrativa, mas sim atuação para dar efetivação às normas que asseguram
o direito à saúde, à vida e, em última análise, à dignidade humana.
Como é de amplo conhecimento, ocorreu, no ano de 2020, a interrupção
das aulas presencias, sendo suspensas por meio do Decreto n. 20.502/2020, em
razão da declaração de emergência em saúde pública pela COVID 19.
Agora, no auge da pandemia, expor os profissionais da educação, os
demais integrantes da rede escolar, os alunos e seus familiares ao risco do
Covid-19, fere o direito da manutenção à saúde e à vida, não devendo o Sistema
de Distanciamento Controlado ser desrespeitado na sua essência que era a de
resguardar a saúde e a vida dos Gaúchos!
Nunca é demais relembrar que as escolas se mantiveram fechadas
durante quase um ano. Querer que no pior cenário da Pandemia de Covid- 19
retomem-se as atividades presenciais consiste violação frontal dos direitos
constitucionalmente protegidos, como o direito à saúde, à vida e a dignidade
humana.
Outrossim, já está em curso programa de imunização para a COVID-19,
com grupos prioritários, inclusive, sendo vacinados. Nessa esteira, importa referir
que são corresponsáveis pela garantia do direito à vida e à saúde da população
a União, o Estado do Rio Grande do Sul e os Municípios, inclusive no que diz
respeito à vacina.
Desse modo, não se está tratando de um problema que não se não se
sabe quando será solucionado.
A vacina para a doença já existe e o processo de imunização já está em
curso. O que é injustificável é que o Poder Público jogue com a vida da população
de forma absolutamente desarrazoada. Se a Administração Pública deve o
mais rápido possível buscar a normalização de todas as atividades, o único
caminho seguro para isso é a ampla imunização da população.
O Governo do Estado foi recentemente autorizado pela Assembleia
Legislativa a adquirir vacinas com recursos estaduais.
No caso concreto, não há dúvida: ruma-se a uma situação com pessoas
morrendo asfixiadas nos Hospitais do Estado, necessitando da ajuda de doações
de artistas para a compra de oxigênio e respiradores como ocorreu em Manaus,

tudo isso enquanto as aulas na Educação Infantil e de 1º e 2º ano retornam na
modalidade presencial como se nada houvesse.
Deve haver limite para tamanha irresponsabilidade!
Importante salientar que o próprio Sindicato do Ensino Privado do RS,
ciente da gravidade da situação atual, recomenda às instituições de ensino, em
nota pública, trabalharem de forma remota nas cidades classificadas com
bandeira preta. Confira-se a nota:

III – Da tutela de urgência

Nos termos do art. 300 do NCPC, a tutela provisória será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano.
Segundo Marinoni, Arenhart e Mitidiero, a probabilidade que autoriza o
emprego da técnica antecipatória é a probabilidade lógica, isto é, “aquela que
surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos
disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de
confirmação e menor grau de refutação nesses elementos”13.
No presente caso, a probabilidade do direito está evidenciada, vez que a
decretação de bandeira preta em todo Rio Grande do Sul é um fato consumado,
e a situação a qual chegaram os Hospitais é de amplo conhecimento público,
assim como é a extrema gravidade da pandemia COVID-19, sendo que a crise
gerada tem ocupado a grande maioria das grades das redes de televisão.
Ao determinar a retomada das aulas presenciais na Educação Infantil e
no 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, mesmo em período de bandeira preta,
o demandado expõe não apenas os milhares de trabalhadores da Educação
(rede privada e publica) a potencial contágio, mas também todo e qualquer
cidadão do Estado do Rio Grande do Sul que possa vir a ter contato com a
pessoa infectada, além de milhares de crianças, que podem, de fato, sofrer com
as consequências da contaminação pela COVID-19, conforme demonstrado na
fundamentação
Liberar aulas apenas no âmbito público ou na rede particular igualmente
seria um contrassenso. Possivelmente estaríamos escolhendo quem pode ser
exposto aos riscos. E ainda correndo o risco de aumentar ainda mais o abismo
existente entre as duas redes. Portanto, a decisão deve englobar a totalidade da
rede de ensino no Estado do Rio Grande do Sul.
O perigo de dano fica ainda mais evidente, neste momento em que o
Estado TODO está sob a Bandeira Preta e suas restrições. Impor apenas a uma
parte da sociedade esse ônus é inconcebível.
A urgência da suspensão das aulas presenciais nas escolas públicas e
particulares é incontestável, o que demonstra o periculum in mora que autoriza
a tutela antecipada ora requerida.
Importante salientar que as aulas presenciais na rede pública municipal
de Porto Alegre já tiveram sua suspensão determinada pelo Poder Judiciário, em
decisão de antecipação de tutela proferida pela Magistrada Rada Maria Metzger
Kepes, da 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Porto Alegre, nos
autos da Ação Civil Coletiva nº 5019022-62.2021.8.21.0001/RS, ajuizada pelo
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SIMPA. Por tratar de matéria em tudo similar a aqui em discussão, pede-se venia
para transcrever abaixo a referida decisão:

Vistos.
Trata-se de pedido de concessão da tutela provisória
de urgência, inaudita altera parte, ajuizada pelo
Sindicato dos Municipário de Porto Alegre - SIMPA
contra o Município de Porto Alegre, para determinar a
suspensão das aulas presenciais nas escolas
municipais de Porto Alegre, enquanto vigente a
decretação de bandeira preta na região de
Agrupamento 10 do Sistema de Distanciamento
Controlado - RS, independentemente de eventual
flexibilização de protocolos.
Não pairam dúvidas de que se está diante de uma
pandemia séria e que é uma ameaça incontestável ao
funcionamento de todas as políticas públicas que
visam proteger à vida, saúde e ao bem estar da
população. O Covid- 19 acomete toda população
mundial e tem sido motivo de implementação de
diversas medidas excepcionais de caráter sanitário e
de proteção à saúde.
Essas medidas de emergência encontram respaldo no
art. 23, inc. II, da Constituição Federal, que estabelece
que a União, Estados e Municípios possuem
competência concorrente em matéria de proteção da
saúde e de assistência pública . No art. 24, inc. XII, da
CF, por sua vez, fica garantida, da mesma forma, a
competência concorrente dos três entes para legislar
sobre a matéria.
Diante disto todos os entes públicos, cada um em sua
respectiva esfera de atuação, lançaram decretos
regulamentando medidas para o combate do novo
coronavírus. Foram adotadas medidas legalmente
permitidas de restrição, como o distanciamento social,
quarentena, suspensão de atividades de educação,

restrições de comércio, atividades culturais, entre
outras.
Ocorre que, nesse momento, o Município de Porto
Alegre, considerando a Região de Saúde 10 do Modelo
de Distanciamento controlado do Estado do Rio
Grande do Sul, encontra-se na classificação de
Bandeira Preta. No entanto, o Decreto Municipal
20.946, de 22 de fevereiro de 2021, autorizou pelo
Plano de Cogestão Regional que passa a viger em
Porto Alegre, as medidas segmentadas aplicáveis à
Bandeira Vermelha.
Todavia, no caso é de ser considerado equivocado o
status de princípio quase absoluto da legalidade no
âmbito do Direito Administrativo. Dessa feita, na
hipótese sub judice, a Justiça do caso concreto só será
alcançada se aplicado o princípio da proporcionalidade
e da razoabilidade. No contexto, estão colidindo o
princípio da legalidade, o princípio constitucional ao
trabalho e à saúde, além da dignidade humana.
Vale frisar que apesar da doutrina constitucional
moderna no Brasil enfatizar que o Estado Social
preconizado pela Carta de 1988 exige um novo
entendimento das suas normas jurídicas, que seja
orientado por valores, a maioria dos operadores do
direito ainda não passou a interpretar as normas
constitucionais e ordinárias “no espírito” dos Direitos
Fundamentais e seus valores subjacentes. A
concretização dos direitos sociais exige alterações de
funções clássicas dos juízes que se tornam coresponsáveis pelas políticas dos outros poderes
estatais, tendo que orientar a sua atuação para
possibilitar a realização de projetos de mudança social.
Os constitucionalistas modernos seguem em grande
parte as teorias do jusfilósofo alemão Robert Alexy e
do norte-americano Ronald Dworkin, que dividem as
normas jurídicas em regras e princípios, como as
diferentes normas principiológicas costumam entrar
em conflito entre si, a solução deve ser alcançada
através de uma “ponderação de bens”, mediante
aplicação dos princípios da proporcionalidade e

razoabilidade e isto deve ser feito por aqueles juízes
que exercem uma jurisdição constitucional.
Dessa sorte, fica evidente que a superação
constitucional do normativismo positivista somente
pode funcionar através da impregnação do
ordenamento jurídico por uma ordem axiológica.
Nesse sentido, quando em conflito com os demais
princípios
constitucionais
e
constitucionais
administrativos e, principalmente, o primado da
segurança jurídica, tendo em consideração as
circunstâncias do caso concreto, é de ser entendido
deva ser ele flexibilizado, como único meio de se atingir
a efetiva realização da Justiça. E, para a aferição do
princípio preponderante em cada situação apresentada
em juízo, nos casos em que exsurge o conflito entre
princípios, o melhor critério a ser utilizado é o da
análise da proporcionalidade e da razoabilidade, além,
é claro, da segurança jurídica.
Saliento que o próprio Supremo Tribunal Federal já
reconheceu que não há ofensa ao princípio da
separação dos poderes quando o Judiciário determina
que o Poder Público adote medidas assecuratórias de
direitos reconhecimente como constitucionais. Não se
trata, pois, de ingerência indevida do Poder judiciário
na esfera administrativa, mas sim de dar efetivação às
normas que asseguram o direito à saúde, à vida e, em
última análise, à dignidade humana. Para isso é que se
coloca o Poder Judiciário, aferindo in concreto as
situações, não cabendo, portanto, falar em afronta ao
princípio da separação de poderes.
Como é de amplo conhecimento ocorreu, no ano de
2020, a interrupção das aulas presencias da educação
básica pelo o Decreto Municipal n. 20.499 e,
posteriormente, também foram suspensas por meio do
Decreto n. 20.502/2020, em razão da declaração de
emergência em saúde pública pela COVID 19.
Contudo, quando Porto Alegre adentra no mais grave
momento da pandemia da Covid-19, impõe-se o
retorno das aulas presenciais na Educação Infantil e no

1º e 2º anos. A taxa de ocupação dos leitos
operacionais na data de hoje, conforme o site da
Secretaria Municipal de Saúde, é de 96,69%. Ademais,
somente no dia de hoje 644 casos novos foram
descobertos e há 64 pacientes em emergência
aguardando
leito.
(https://www2.portoalegre.rs.gov.br/sms/default.php?p
_secao=1027
e
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/sms/us
u_doc/painel_covid_dia_dia24fev.pdf).
Expor os profissionais de educação, os
serventuários de escola, demais integrantes da
rede escolar, os alunos e seus familiares - no
momento mais crítico -da cidade durante a
Pandemia de Covid-19, fere o direito da
manutenção à saúde e à vida, não devendo o
Sistema de Cogestão permitir a abertura das
escolas no ápice do colapso dos hospitais de Porto
Alegre.
Ademais, as escolas se mantiveram fechadas
durante quase um ano e no pior cenário da
Pandemia de Covid- 19 retomarem as atividades
presenciais viola frontalmente os direitos dos
representados
pelo
autor
protegidos
constitucionalmente, como o direito à saúde, à vida
e a dignidade humana. Vale lembrar que o art. 196
da CF/88 dispõe que é dever do Estado buscar a
redução do risco à doença. Ou seja, o Poder
Público não pode promover ações que acabem
produzindo o efeito contrário.
Assim, no caso concreto, interpretar de forma
diversa atentaria contra as normas e os princípios
que regem o nosso ordenamento jurídico, pelo que
defiro a concessão da tutela provisória para
determinar a suspensão das aulas presenciais nas
escolas municipais de Porto Alegre, enquanto
vigente a decretação de bandeira preta na região de
Agrupamento 10 do Sistema de Distanciamento
Controlado - RS, independentemente de eventual
flexibilização de protocolos.

2) Diante das especificidades da causa e de modo a
adequar o rito processual às necessidades do conflito,
deixo para momento oportuno a análise da
conveniência da audiência de conciliação.
3) Cite-se e Oficie-se com urgência para cumprimento.
4) Com a contestação, vista à parte contrária.
5) Após, ao MP.” (grifamos)
Diante disso, em sede de tutela de urgência, requer seja determinada a
suspensão das aulas presenciais no Estado do Rio Grande do Sul, enquanto
perdurar a decretação de bandeira preta, independentemente da flexibilização
de protocolos, por cogestão ou qualquer outro instrumento.
IV – Dos pedidos
ANTE O EXPOSTO, requer:
a) A concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, para
determinar a suspensão das aulas presenciais nas escolas publicas e
privadas do Estado do Rio Grande do Sul, enquanto vigente a decretação
de bandeira preta do Sistema de Distanciamento Controlado -RS,
independentemente de eventual flexibilização de protocolos;
b) A citação do demandado para que, querendo, conteste a presente ação;
c) No mérito propriamente dito, o julgamento de procedência da demanda,
confirmando os termos da liminar requerida, para torna-la definitiva,
declarando a suspensão das aulas presenciais em todo o território
do Estado do Rio Grande do Sul, enquanto estiver vigente a
decretação de bandeira preta do Sistema de Distanciamento
Controlado - RS;
d) A condenação do demandado no pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios;
e) A produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente a pericial, a documental e a testemunhal.
Atribui à causa o valor de R$ 10.270,00 (valor de alçada).
São os termos em que espera deferimento.
Porto Alegre (RS), 25 de fevereiro de 2021.
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