Exmo. Sr. Ministro Relator,
Egrégio Supremo Tribunal Federal

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 820
FEDERAÇÃO DE ENTIDADES EMPRESARIAIS DO ESTADO DO
RIOGRANDE DO SUL - FEDERASUL, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ
sob n° 88.015.771/0001-01, com sede no Largo Visconde do Cairu nº 17, 4º andar, Centro
Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90030-110, e a FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS
E DE SERVIÇOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – FECOMÉRCIO-RS, entidade
de grau superior, inscrita no CNPJ 92.965.516/0001-99, com sede nessa capital, na Rua
Fernando Ferrari 2001, Bairro Anchieta, CEP 90200-041, vêm a Vossa Excelência, com
fundamento no art. 138 do CPC, requerer o seu ingresso no feito em epígrafe, na qualidade
de AMICI CURIAE, a fim de agregar fundamentos que entendem pertinentes à complexa
causa de que se trata, o fazem nos termos a seguir expendidos.
I.

REQUISITOS PARA ADMISSÃO DE AMICI CURIAE

1.

1.1

A REPERCUSSÃO SOCIAL DA CONTROVÉRSIA

Segundo o art. 138 do CPC/15, e mesmo antes em construção doutrinária e

jurisprudencial, os requisitos para admitir-se a manifestação processual de amicus curiae
residem na relevância da matéria, na especificidade do tema objeto da demanda ou
na repercussão social da controvérsia, aliados à representatividade adequada do ente
que pretende ser admitido e à pertinência temática de sua atuação para o processo.
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1.2

A presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental,

ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, decorre de um conjunto de decisões do Poder
Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, proferidas em ações indicadas na petição
inicial, e que “suspenderam o retorno às aulas presenciais nas escolas públicas 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”. Tais decisões violam preceitos contitucionais fundamentais, como: o
direito fundamental à educação (art. 6º, caput); o Princípio da universalidade da educação
(art. 205, caput); o Princípio da liberdade de ensino (art. 206, inciso II); a prioridade
absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar
das pessoas em desenvolvimento (art. 227); além de violarem a competência do Chefe
do Poder Executivo para exercer a direção superior da Administração (art. 84, inciso II) e
o Princípio da separação dos poderes (art. 2º e art. 60, § 4º, III); ao afastarem as normas
publicadas nos Decretos Estaduais nº 55.240/20 e 55.465/20.
1.3

A FEDERASUL é entidade representante da classe produtiva e possui por

fundamento o respeito à dignidade humana, havendo interesse direto na presente
demanda, pois a decisão impactará as suas filiadas e empresas a elas associadas, que
dependem da retorno às aulas presenciais para a retomada e o exercício de suas
atividades, evitando-se mais prejuízos ao desenvolvimento social e econômico do Rio
Grande do Sul e, consequentemente, à sociedade gaúcha.
1.4

A FECOMÉRCIO-RS

representa as empresas do comércio de bens,

serviços e turismo no Rio Grande do Sul, que atuam nas mais diversas cadeias produtivas
da economia. Em sua base destacamos o Sindicato Intermunicipal dos Estabelecimentos
de Educação Infantil do Estado do Rio Grande do Sul – SINDICRECHES RS e o Sindicato
das Instituições Pré-Escolares Particulares de Caxias do Sul – SINPRÉ, os quais possuem
mais de 100 escolas associadas, em todo o Estado. Ainda, Gerencia o Sesc/RS e o SenacRS, com mais de uma centena de Unidades Operacionais no Estado, proporcionando
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ações na área de bem-estar social e qualificação profissional a milhares de gaúchos.
Dentro das atividades oferecidas pelo Sesc/RS, encontram-se educação infantil e ensino
fundamental.
1.5

Especificamente

no

caso

do

Sesc/RS,

entidade

gerida

pela

FECOMÉRCIO/RS, assim como o Senac, trata-se de uma instituição privada de
assistência social, sem fins lucrativos, criada e custeada pelos empresários do comércio
de bens, serviços e turismo, com respaldo no Decreto-Lei nº 9.853/46, e com
Regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.836/67. O art. 3º do Regulamento do Sesc
coloca a educação como uma das incumbências programáticas da instituição:
Art. 3º Para a consecução dos seus fins, incumbe ao SESC:
...
l) desenvolver programas nos âmbitos da educação, cultura, saúde, assistência e
lazer, nesta última categoria inclusas as atividades de turismo em suas diversas
modalidades.

O Sesc possui hoje em todo o Estado do Rio Grande do Sul 18 Escolas de
Ensino Infantil (Sesquinhos), e 02 Escolas de Ensino Fundamental, restando evidente o
nítido interesse jurídico em contribuir na presete ADPF, através da FECOMÉRCIO/RS, no
esclarecimento sobre a necessidade de retorno das aulas presenciais nas creches, no
ensino infantil e no ensino fundamental, tal como permitidos no Decreto nº 55.767/21.
1.6

A matéria sob judice é de extrema relevância aos representados da

FEDERASUL e da FECOMÉRCIO-RS que já logram prejuízos imensuráveis com as
restrições impostas pela crise sanitária, mais ainda com a proibição do funcionamento de
creches e escolas do ensino fundamental, o que impede pais de exercerem suas
atividades com segurança, gera fechamento de escolas, aumenta o desemprego, além de
agravar os casos de saúde mental, violência doméstica e aumento da pobreza, em
evidente afronta a direitos fundamentais consignados na Constituição Federal.
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1.7

A retomada das aulas presenciais e das creches é necessária e preemente,

quando o prejuízo já passa do razoavelmente aceitável. As consequências negativas das
restrições impostas pelo juízo a quo impactam, a curto e longo prazo, tanto na educação
como no bem-estar social das nossas crianças e de suas famílias, afetando toda a
sociedade, conforme estudo publicado, em março de 2021, no Boletim Macrofiscal da
Secretaria de Política Econômica – SPE do Ministério da Economiai, como segue:
a. no curto prazo:
(i) a falta de vagas nas escolas e/ou creches reduzem a oferta de mão de obra,
em especial, das mulheres;
(ii) crianças fora da escola (mesmo no sistema on line) estão sujeitas a ansiedade,
depressão e violência domestica e;
(iii) adolescentes tendem a evadir da escola, seja por desestimulo, seja por
necessidade de complementar a renda familiar perdida em decorrência da crise
econômica.
b. no longo prazo:
(iv) uma criança menos educada, será um adulto aquém de suas capacidades
cognitivas, interferindo não só a sua vida futura, como também na dos seus
descendentes;
(v) a vulnerabilidade de renda (pobreza e extrema pobreza) tende a ser
transmitida para as gerações futuras, em especial, via piora nas condições de
saúde dos decendentes.

1.8

A questão é analisar os prós e contras das decisões proferidas pelo Poder

Judiciário de retirar das escolas o direito de abrir suas portas para a comunidade, mesmo
ilidindo o risco aos alunos, pais e profissionais, com adoção integral das boas práticas já
estabelecidas pelos órgãos de saúde pública e pelo Governo do Estado no protocolo de
distanciamento controlado, protocolos gerais, específicos, e demais normas da Secretaria
de Saúde.
1.9
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suas dependências físicas para ministrarem as aulas presenciais, é porque sabe, através
de inúmeras interações com a sociedade e pelas fiscalizações que realiza, que as escolas
(ao menos as privadas) estão num patamar pleno de adoção das medidas de prevenção
e combate ao COVID-19.
1.10

Muito se tem dito acerca da possível colisão de direitos fundamentais para

embasar decisões suspensivas das aulas presenciais, dando ênfase ao direito
fundamental à vida e à saúde, em detrimento do direito fundamental à educação. É certo
que a vida e a saúde devem estar num primeiro plano de tutela estatal, contudo, uma vez
elidido o risco com a adoção dos protocolos de segurança, não há como admitirmos a
suspensão ou rebaixamento do constitucional direito à educação, pois o prejuízo aos
alunos se revela muito maior do que o baixo risco de contaminação em meio aos cuidados
tomados.
1.11

O retorno presencial da educação, em especial creche e pré-escola, tem

reflexo direto na retomada das atividades econômicas, eis que inúmeros empresários e
seus empregados ficam impedidos de reassumir seus postos de trabalho enquanto
necessitam ficar com seus filhos em casa.
1.12

Como foi noticiado no decorrer do ano de 2020, houve o surgimento de

creches clandestinas justamente para atender a necessidade dos pais, gerando um
mercado informal que coloca em risco a saúde e a segurança das crianças sob outros
aspectos além da contaminação pelo COVID19 (violência doméstica, sexual, psicológica,
trabalho infantil, etc).
1.13

A pandemia é grave, assim como o prejuízo à saúde psicológica, ao

desenvolvimento cognitivo e ao bem-estar das crianças, que hoje estão restritas a todo o
tipo de riscos, que a falta de assistência da escola lhes submete. A Sociedade Brasileira
de Pediatria (SBP) publicou, por meio do Departamento Científico de Saúde Escolar,
documento científico com o título “Repercussões do isolamento social na aprendizagem
e no comportamento dos estudantes: desafios a enfrentar”ii, que contou com a
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participação de 951 pediatras brasileiros, trazendo os seguintes alertas:
[...] Oito em cada dez crianças apresentaram, de acordo com relato dos pais,
alterações comportamentais durante o isolamento social. A entidade alerta que
crianças e adolescentes que apresentam sinais/sintomas de tristeza, apatia,
irritabilidade e agressividade, entre outros, se não tiverem a devida atenção
e cuidado, poderão evoluir para quadros de depressão e transtornos mais
graves.
Além das repercussões citadas, o documento indica ainda o aumento dos casos
de maus tratos e violências (física, psicológica e sexual); de acidentes
domésticos; e, na ausência dos pais, o perigo da migração para as ruas, onde
ficam expostos a diversos riscos.
A SBP acredita que a escola tem papel fundamental para a proteção das
crianças e adolescentes, sendo um local onde podem ser observadas
mudanças de comportamentos, além de sinais sugestivos de violência e
depressão, possibilitando a orientação das famílias ou a notificação de
alguns casos aos Conselhos Tutelares.

1.14

A proibição do acesso à educação infantil e ensino fundamental não só gera

mais desigualdade entre as classes sociais como também ocasionará menor número de
mão de obra qualificada a médio prazo, e, consequentemente, mais pobreza, impactando
diretamente os recursos públicos, pois os Governos recolherão menos impostos e
deixarão de investir em desenvolvimento econômico e social, no momento em que
estarão comprometidos com o aumento da procura pela saúde pública, segurança e
políticas públicas. De acordo com o já referido estudo da Secretaria de Política Econômica
– SPE:
[...] o efeito do fechamento das escolas durante a pandemia será o aumento do
hiato de aprendizado e de capital humano acumulado entre crianças de distintas
faixas de renda familiar. Crianças pobres serão mais prejudicadas. No longo
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prazo, isso tende a se traduzir em mais desigualdade de renda.

1.15

Em entrevista veculada no site Terraiii, o Pediatra e Sanitarista Daniel

Becker levanta um ponto de vista aparentemente ignorado pelo Poder Judiciário gaúcho
nas decisões lavradas em favor da suspensão das aulas presenciais:
É preciso mostrar para a sociedade que a escola é essencial, e mais, que é segura
durante a pandemia de covid-19. Essa uma das mensagens principais da
campanha Lugar de Criança é na Escola lançada por pediatras nas redes sociais.
Um dos coordenadores do grupo, o pediatra e sanitarista da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ) Daniel Becker diz se preocupar com o momento de
piora da pandemia no País, mas acredita que é preciso uma mobilização da
sociedade para ter a educação funcionando, seguindo todos os protocolos.
Segundo ele, as pesquisas já mostraram que as crianças se contaminam menos
e transmitem menos o vírus. ‘A atividade não escolar tem mais risco que a
escolar. Se a criança está indo com a mãe fazer compras, em loja,
supermercado, tem risco maior do que se ela for à escola. Vamos acabar com
essa ficção que escola é o lugar mais perigoso que existe.’"

1.16

Na continuação da reportagem citada, o entrevistado enumera os prejuízos

à saúde para crianças isoladas em casa que os pediatras passaram a ver nos consultórios,
como sedentarismo, problemas graves de comportamento, sintomas psicossomáticos
como dores, diarreia, falta de sono, excesso de demanda dos pais. E teme um cenário em
que as escolas não sejam reabertas em 2021. "Seria um crime contra a infância e uma
negligência absurda da sociedade".
1.17

A irresponsável condução do assunto traz, também e por si só, danos

gerais na saúde da população. Os pais não conseguem realizar as suas atividades, estão
perdendo os seus empregos, seus recursos financeiros foram atingidos pela escassez das
vagas de emprego e, em alguns lares, faltam até mesmo alimentos, invabilizando a mínima
condição humana. As mulheres são as mais atingidas pelas restrições, que além de
também sofrerem violência doméstica ficam inviabilizadas de exercerem qualquer
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atividade econômica, pois precisam cuidar dos filhos, comprometendo sobremaneira a
própria existência e a de suas famílias. Nesse sentido, segue o estudo publicado no
Boletim Macrofiscal da Secretaria de Política Econômica – SPE:
Estima-se que a insuficiência ou a precariedade dos serviços de creche
sejam responsáveis por mais de 50% dos problemas relacionados a falta de
concentração, além de promover atrasos e faltas no ambiente de trabalho
(Belfield, 2018). No mais, a falta de creches pode reduzir em mais de 5% a
participação da mulher no mercado de trabalho. [...] Os efeitos psicológicos
também são não negligenciáveis. Uma pesquisa da Kaiser Family Foundation
nos EUA mostrou que 46% de adultos pais de crianças e adolescentes
menores de 18 anos de idade sentem que a pandemia tem um impacto
negativo sobre a sua saúde mental.
[...] pesquisadores como Currie e Moretti (2007), entre outros, concluem que
condições adversas enfrentadas na primeira infância (ou in utero) podem
reduzir o quociente de inteligência (QI) em quase 1,5%, o que corresponderia
a uma queda superior a 1% nos salários quando esses indivíduos atingirem
a vida adulta.

1.18

No mesmo sentido, alerta a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) na

pesquisa “Impactos Primários e Secundários da Covid-19 em Crianças e Adolescentes”,
divulgada pela UNICEFiv:
Embora crianças e adolescentes não sejam os mais afetados diretamente pela
Covid-19, a pesquisa deixa claro que eles são as grandes vítimas ocultas da
pandemia. Suas famílias tiveram as maiores reduções de renda, a qualidade
da alimentação que recebem piorou, e muitos de seus direitos estão em
risco. É fundamental entender esses impactos e priorizar os direitos de
crianças e adolescentes na resposta à pandemia”, afirma Paola Babos,
representante adjunta do UNICEF no Brasil.
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1.19

Até o momento, as decisões de restrições às aulas presenciais foram

meramente políticas, sem embasamento científico que as sustentassem. Diferentemente
dessas decisões, o estudo da Secretaria de Política Econômica – SPE traz referências
científicas que comprovam que o fechamento das escolas não produziu nenhum efeito
nas contaminações de COVID19 no grupo de crianças, tampouco a abertura das escolas
aumentou a contaminação de adultos:
Em um estudo que acompanha 5.181 escolas, 4 milhões de estudantes e 1,3
milhão de professores e pessoal de apoio, a pesquisadora norte-americana Emily
Oster vem relatando uma taxa de infeccão nas escolas inferior a 0,5%. Em outro
tipo de abordagem, Bismarck-Osten, Borusyak and Schönberg (2020) avaliam um
experimento natural para um grupo de escolas alemãs, concluindo que: (1) o
fechamento das escolas não produziu nenhum efeito nas contaminações de
COVID19 no grupo de crianças; (2) o efeito nulo também foi registrado na
abertura das escolas. Nesse ponto destaca-se que não há crescimento no
contágio de crianças, tampouco um aumento na contaminação de adultos.

1.20

Estudo do Banco Mundial, divulgado pela ONU – Organização Nacional das

Nações Unidas Brasilv, que estima as perdas esperadas de aprendizagem dos estudantes
brasileiros por conta da pandemia, conclui que, embora todo esforço de manter as aulas
no formato remoto, após 13 meses de escolas fechadas, o nível de proficiência dos
estudantes, que já era abaixo do mínimo esperado, nivelado em 50%, poderá chegar a
71%, gerando um retrocesso expressivo nos avanços educacionais brasileiros, tanto do
ponto de vista de aprendizado como de evasão e repetência.
[...] apesar de todos os esforços de ensino remoto, as perdas são enormes: antes
da pandemia, 50% dos estudantes possuíam um nível de proficiência abaixo
do mínimo; após 13 meses de escolas fechadas, esse índice poderá chegar a
71%.

1.21
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crianças e de suas famílias, educadores pedem a retomada de suas atividades,
observando todos os protocolos sanitários indicados nos Decretos do Governo do Estado
do Rio Grande Sul, que autorizam as Creches e Pré-Escolas a funcionarem com ensino
híbrido (remoto e presencial) e com ocupação presencial máxima de sala de aula
respeitando distanciamento mínimo de 1,5m entre classes, carteiras ou similares,
incluindo, ainda, as regras dispostas na Portaria SES/SEDUC nº 01/2020 e demais
normativas da Secretaria da Saúde do Estado e da vigilância sanitária, não havendo
prejuízos para as crianças que precisam das aulas presenciais nem para aquelas que
possuem estrutura adequada para manterem os estudos no formato remoto.
1.22

Importante destacar que a Portaria SES/SEDUCvi prevê, entre outras

medidas: I - a criação de Centros de Operações de Emergência em Saúde para a
Educação no âmbito estadual – COE-E Estadual e na estrutura das instituições de ensino
– COE-E Local; II - a ampliação dos Centros de Operações de Emergência em Saúde já
existentes, COE Regional e COE Municipal, incluindo participantes da educação das
respectivas esferas, que possuem, entre outras atribuições:
I - elaborar o Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle
do Novo Coronavírus – COVID-19, bem como articular junto ao COE Municipal as
medidas de controle no âmbito da Instituição de Ensino;
II- informar e capacitar a comunidade escolar ou acadêmica sobre os cuidados a
serem adotados por ocasião do novo coronavírus–COVID-19;
III - organizar a implementação dos protocolos de reabertura das aulas
presenciais na perspectiva da política de Distanciamento Controlado;
IV - manter a rotina de monitoramento dos protocolos, garantida a execução diária
dos mesmos;
V – manter informado o COE Municipal sobre casos suspeitos ou confirmados de
COVID-19 no âmbito da Instituição de Ensino e solicitar informações sobre os
encaminhamentos necessários;
VI - analisar o histórico e a evolução dos casos suspeitos ou confirmados de
COVID-19 no âmbito da Instituição de Ensino, de forma a subsidiar as tomadas
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de decisões do COE Municipal e Regional;

1.23

Ou seja, além de viabilizar a saúde, a proteção, o amparo e a edução às

crianças, o retorno às aulas ainda permitirá aos Governos um maior controle e
rastreamento de possíveis casos de contaminação, resultando em benefícios para toda a
sociedade, que hoje está desemparada e negligenciada por conta de restrições
infundadas sob qualquer ponto de vista que se queira analisar, principalmente sob o ponto
de vista da ciência, como acima mencionado.
1.24

Inclusive, o Fundo das Nações Unidas para a Infância-UNICEF Brasilvii

publicou cartilha incentivando o retorno às aulas presenciais, com sugestões de ações
aos professores, visando ao aprendizado e concientização das regras sanitárias, com
materiais didáticos e lúdicos, incentivando o senso social de cooperação e até mesmo o
compartilhamento das regras com as famílias e comunidade onde as crianças estão
inseridas, como as que seguem:
Identifique alguns passos/atividades que você pode realizar para
demonstrar boas práticas de higiene a seus alunos e alunas. Exemplos
incluem:
 Crie uma música para a higiene das mãos para cantar com seus alunos e
alunas.
 Peça aos meninos e meninas que façam cartazes sobre higiene para a sala
de aula.
 Defina um ritual de higiene das mãos. Selecione um horário específico
durante o dia, como antes/depois do lanche, para que todos lavem as
mãos/apliquem álcool em gel a 70% nas mãos.
 Demonstre fisicamente como lavar as mãos e aplicar o álcool em gel.
 Monte um sistema de pontos em sua sala de aula: conceda pontos aos
alunos e alunas a cada vez que lavarem ou higienizarem as mãos.
 Peça aos estudantes que criem uma campanha sobre a higiene das mãos
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e coloquem esses cartazes/anúncios em toda a sala de aula ou na escola em
locais bem visíveis.”

1.25

Já foi comprovado por meio de outras ações, como as de orientação sobre

as regras no trânsito, que as crianças compartilham o conhecimento que aprendem,
auxiliando na construção de uma sociedade mais consciente. Ao serem devidamente
orientadas por educadores capacitados, com certeza disseminarão informações corretas
sobre os cuidados sanitários de combate e prevenção contra o coronavírus, sendo
vetores mais importantes no controle do que na contaminação.
1.26

Por outro lado, da época em que publicadas as deciões nos processos

judiciais elencados na inicial, a situação na área da saúde no Estado do Rio Grande do
Sul mudou sensivelmente. Atualmente, as ocupações estão em queda, com 83.8% de
ocupação dos leitos de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS) e 94.1% de ocupação dos
leitos de UTI da rede privada, sendo que a taxa de ocupação dos respiradores disponível
para a UTI adulto é de 61.9%. Inclusive, com a redução das ocupação dos leitos de UTI,
desde o dia 11 de abril de 2021, o Governo do Estado vem flexibilizando o funcionamento
de diversos segmentos, por conta do risco moderado, de acordo com os crítérios
objetivos dispostos no Decreto do Distanciamento Controlado nº 55.240/2020viii. Os
dados de ocupação de leitos de UTI são atualizados diariamente pelo Governo do Estado
e podem ser consultados no sítio eletrônico https://covid.saude.rs.gov.br/.
1.27

Então, as crianças e os adolescentes podem acompanhar seus pais em

supermercados,

restaurantes, shoppings centers, parques temáticos,

lojas de

departamento, praticar esportes, andar de ônibus etc. As crianças e os adolescetes só
não podem frequentar a escola.
1.28

Ademais, hoje, 38.2% do total da população total do Rio Grande do Sul já

recebeu a primeira dose da vacinaix. Ou seja, os maiores grupos de risco estão sendo
vacinados, o que imediatamente resulta na diminuição da ocupação dos leitos
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hospitalares de UTI em todo o Estado.
1.29

Cumpre, neste ponto, reiterar a informação de que a flexibilização

apresentada nos Decretos Estaduais nº 55.240/20 e 55.465/20 se deu para aulas híbridas
(presenciais e online) o que permite a continuação do estudo a distância por aqueles
enquadrados nos grupos de risco.
1.30

No dia 11/04/2021, a FEDERASUL realizou debate onlinex para tratar sobre

os impactos da pandemia no setor de educação, com a participação de representantes
das áreas da educação e da saúde e do legislativo estadual. No debate, foram
apresentados dados que concluem que mais da metade das escolas de educação infantil
pretendem fechar suas portas em 30 (trinta) dias, se não conseguirem retomar as
atividades, gerando ainda mais desemprego, insegurança às crianças e despero nos pais,
que precisarão se submeter a uma nova fase de adaptação dos filhos em ambientes
diferentes e, por vezes, com logística mais complicada, afetando a organização da família.
1.31

No dia 13/04/2021, o jornal Diário Popular publicou artigo assinado pelo

Presidente da FEDERASUL Anderson Trautmann Cardoso, com o título “Sem aula, sem
futuro”xi, citando os prejuízos pedagógicos e psicológicos que as crianças vêm sofrendo
pela impossibilidade de acesso às escolas, e os sentimentos de frustração e impotência
que o fechamento prolongado das creches e escolas gera nos pais, que não conseguem
assegurar às suas famílias a segurança e o desenvolvimento adequado.
1.32

Em 18/04/2021, a FEDERASUL e a FECOMÉRCIO-RS realizam debate

sobre a Retomada da Bandeira Vermelha no Rio Grande do Sulxii, em que mais uma vez
foram apresentados dados alarmantes sobre os prejuízos que o fechamento do setor de
educação vêm causando à sociedade, como o crescente número de creches clandestinas
e a redução do desenvolvimento cognitivo das crianças. Pelo alto grau de relevância e
impacto na vida dos gaúchos, o debate teve imediata repercussão no jornal “Correio do
Povo”xiii, de grande circulação no Estado.
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1.33

A FEDERASUL e a FECOMÉRCIO-RS seguirão promovendo debates com

a sociedade, assim como também sempre o fizeram com o Poder Executivo Estadual, com
o objetivo de esclarecer sobre a importância da aplicação de estudos e critérios técnicos
nas decisões que determinam as regras do Distanciamento Controlado no Rio Grande do
Sul, alcançando-se, dessa forma, políticas acertivas no combate e prevenção à
contaminação do coronavírus (COVID-19) e, ao mesmo tempo, menos prejudiciais à
população, que necessita assegurar o sustento, a segurança e a saúde de suas famílias.
1.34

Da mesma forma, a FEDERASUL e a FECOMÉRCIO se colocam à

disposição desse juízo, na condição de AMICI CURIAE, para contribuir com o melhor
convencimento e prestação jurisdicional, a fim de garantir ao Governo do Estado do Rio
Grande do Sul a execução das Políticas de Distanciamento Controlado, na prevenção e
enfrentamento à epidemia causada pelo coronavírus (COVID-19), pois a Constituição
Federal lhe assegura essa competência, e suas decisões sobre a retomada das aulas
presenciais sempre estiveram amparadas por dados e critérios científicos, como os aqui
já apresentados, o que impõe a imediata suspensão da eficácia das decisões liminares
proferidas pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre nas
ações civis públicas nº 5019964-94.2021.8.21.0001 e 5020418-74.2021.8.21.0001, assim
como pelo e. Desembargador Relator da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça Gaúcho
no Agravo de Instrumento nº 5034650-46.2021.8.21.7000, pois fundamentadas em pleito
meramente ideológico e amparadas em dados defasados. Como visto, hoje, os dados da
saúde encontram-se ainda mais favoráveis à flexibilização das regras de Distanciamento
Controlado do que quando publicadas as decisões ora questinadas.
1.35

A decisão a ser exarada na presente ação perpassa pela segurança jurídica

e respeito às normas e princípios constitucionais, que tratam da separação dos poderes
(art. 2º e art. 60, § 4º, III) e da competência do Chefe do Poder Executivo para exercer a
direção superior da Administração (art. 84, inciso II) com autonomia, o que a torna de
maior relevância no atual contexto de pandemia, em que a todo momento o Poder
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Executivo do Estado do Rio Grande do Sul precisa tomar importantes decisões que
impactam diretamente a vida e o futuro dos gaúchos. As regras do Distanciamento
Controlado, no Rio Grande do Sul, são definidas por um Comitê Técnico, chamado Comitê
de Crise, criado pelo Governo de Estado, que congrega especialista e representantes de
diversas áreas e que acompanham, em nível mundial, a evolução da pandemia. Dessa
forma, não se poderia admitir a intervenção de outro Poder, que não participa dos estudos
e não possui conhecimentos cientificos suficientes para alterar as regras de retomada das
aulas presenciais.
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2.

REPRESENTATIVIDADE

MATERIAL

E

ESPACIAL

DAS

REQUERENTES PARA O TEMA
2.1

A FEDERASUL, fundada em 28 de outubro de 1927, no Município de Bagé

(RS), representa mais de 160 entidades (associações comerciais, industriais, de serviço,
agricultura e tecnologia) de todo o Estado do Rio Grande do Sul, abrangendo
aproximadamente 80 mil empresas, de todos os portes e setores da economia, atuando
diretamente na defesa dos interesses dessa classe produtiva e do desenvolvimento social
e econômico do Estado do Rio Grande do Sul, em prol da sociedade gaúcha.
2.2

E entre os importantes objetivos expressos no seu Estatuto Social,

encontra-se inegavelmente o que ora se propõe. Confira-se:
Art. 3º-A FEDERASUL tem como finalidade e missão:
I - Finalidade da FEDERASUL:
a) Congregar e representar as pessoas jurídicas que representem a
atividade econômica ou que a ela estejam vinculadas, sob a égide dos
seguintes princípios:
[...]
-Respeito da dignidade humana. (...)
c) Representar ou assistir suas filiadas, individual ou coletivamente,
judicial ou extrajudicialmente, nas ações de interesse coletivo.
2.3

Sua missão é, assim, congregar entidades empresariais do Rio Grande do

Sul, atuando em prol de toda a classe produtiva,

visando ao bem comum e ao

desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Sul, o que abrange, ocasionalmente,
representá-los em Juízo, nos temas de repercussão social.
2.4
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Porto Alegre-RS, representa 103 sindicatos filiados, do comércio de bens e de serviços
(comércio atacadista, comércio varejista, comércio varejista de gêneros alimentícios,
comércio armazenador, agentes autônomos do comércio e o turismo e hospitalidade),
representando aproximadamente 580 mil estabelecimentos e que compõem 52,5% do
PIB do Rio Grande do Sul, atuando na defesa dos interesses destas empresas de nosso
Estado.
2.5

A FECOMÉRCIO-RS, entre as importantes prerrogativas de nosso estatuto

social, temos:
a) representar e proteger os interesses dos sindicatos filiados e das
categorias econômicas coordenadas, inclusive perante as autoridades
administrativas e judiciárias;
b) interceder junto às autoridades competentes, no sentido do rápido
andamento e da solução de tudo que diga respeito aos interesses da classe
e dos sindicatos filiados;
c) defender os princípios de liberdade para exercer o comércio e a
prestação de serviços, lealdade na concorrência e ética no desempenho
das atividades.
2.6

Com certeza, o resultado da presente ação impacta diretamente as afiliadas

das Requerentes, bem como os empresários que as congregam, na medida que com o
retorno às aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do Estado do Rio Grande do
Sul, sob os critérios do Distanciamento Controlado, poderá amenizar os graves prejuízos
até aqui expostos.
2.7

O presente contexto temático não só habilita a participação da

FEDERASUL e da FECOMÉRCIO-RS na presente ação, na condição de representantes
dos interesses das suas filiadas e associados, como impõe a sua participação na defesa
do desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio Grande do Sul, em prol da
sociedade gaúcha, por todas as suas atuações (94 e 76 anos de existência
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respectivamente) e finalidades estatutárias.
2.8

Sobre a relevância da matéria, a FEDERASUL e a FECOMÉRCIO-RS

dispõem de subsídios técnicos e jurídicos que devem auxiliar Vossa Excelência na
obtenção da melhor solução à questão suscitada, o que resta demonstrado não somente
pela sua atuação nos debates junto ao Governo do Estado durante a gestão da pandemia,
mas pelos conteúdos que produzem sobre o tema ora exposto.
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3. PERTINÊNCIA TEMÁTICA E CONTRIBUIÇÃO AO TEMA

3.1

Pelo já apresentado, está claro que a decisão a ser emitida por esse

Supremo Tribunal Federal poderá evitar ainda mais prejuízos econômicos e sociais, a uma
população já exaurida financeiramente, como demonstram os números de 2020xiv, quando
o Estado fechou mais de 20 mil empregos, segundo pior desempenho entre todos os
Estados do país.
3.2

A FEDERASUL e a FECOMÉRCIO-RS participam ativamente com o

Governo do Estado dos debates sobre a pandemia, acompanhando o trabalho do Comitê
de Crise, órgão do governo criado especialmente para subsidiar as suas decisões sobre
o Distânciamento Controlado. As diretorias da FEDERASUL e da FECOMÉRCIO-RS são
compostas por pessoas da área da educação e escolas são associadas às entidades
afiliadas. Além do que, ambas as entidades acompanham o dia a dia das empresas
gaúchas e conhecem as dificuldades de quem precisa trabalhar, empresários e
empregados, que sofrem com a falta de creches e escolas para seus filhos e pelo medo
de terem que fechar os seus negócios a qualquer tempo por total imposição arbitrária,
contrária às pesquisas e estudos já desenvolvidos e publicados por órgãos especializados
e amplamente reconhecidos por suas reputações.
3.3

A bem da verdade, a FEDERASUL e a FECOMÉRCIO são representantes

de dramas individuais e familiares, muitas vezes invisíveis a quem não vive o dia a dia das
empresas, dos funcionários e suas famílias. A situação, também pelo aspecto econômico,
é bem mais desesperadora do que supõe boa parte da população, que não possui acesso
a estes relatos e histórias, que se sucedem diariamente.
3.4

Por todo esse cenário, a FEDERASUL e a FECOMÉRCIO-RS seguem

acompanhando o trabalho do Poder Executivo e promovendo debates com a sociedade,
se manifestando em jornais e mídias sociais sobre a importância das aulas presenciais
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para o desenvolvimento social e econômico do Rio Grande do Sul. Da mesma forma, as
entidades filiadas à FEDERASUL e à FECOMÉRCIO-RS estão promovendo campanhas
regionais de retorno às aulas, com o apoio de suas comunidades, que a todo o momento
relatam os prejuízos causados às crianças pela falta de assistência presencial nas escolas.
3.5

A crise de saúde premida pela pandemia é, sem dúvida, gravíssima, assim

como o é a crise econômica e as severas consequências de perdas sociais impostas a partir de
decisões políticas, com vista aos controles para evitar a propagação do coronavírus (COVID19) sem avaliar os efeitos reflexos, que prejudicam uma sociedade inteira.
3.6

Ao nosso ver, não há argumentos aceitáveis, neste momento, para

mantermos a saúde das famílias, o futuro das crianças e o desenvolvimento econômico e
social do nosso Estado em riscos tão elevados, impondo-se o deferimento da liminar
pleiteada pelo Governo do Rio Grande do Sul, porquanto demonstrada a plausibilidade
do direito alegado e o perigo na demora, em conformidade com o aqui exposto e, por fim,
jugar procedente a presente ação.
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II - PEDIDO
Diante de todo o exposto, requerem:
a) sua admissão como amici curiae na presente ação;
b) sejam considerados os esclarecimentos e as contribuições

ofertados nesta manifestação, no sentido conceder a liminar
peliteada e, depois, o julgamento de procedência da ação,
assegurando e permitindo que o Poder Executivo, ouvida a
sociedade e os especialistas no tema, prossiga com suas
diretrizes de retomada às aulas presenciais, nas escolas públicas
e privadas, no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos dos
Decretos Estaduais por este publicados;
c) em qualquer caso, a intimação das Requerentes para os atos

processuais subsequentes;
d) as

notificações

e

intimações

sejam

direcionadas

aos

procuradores Milton Terra Machado, OAB/RS 24.114, e Fabiana
Lemos Marques, OAB/RS 78.950.
Porto Alegre (RS), 19 de abril de 2021.
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