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Ação Civil Pública 

(Isenta de custas 

judiciais e taxas 

diversas conforme 

artigo 18 da Lei 

8.347/85) 

 

TUTELA DE URGÊNCIA  

 

 

 

FEDERAÇÃO DOS PROFESSORES, TRABALHADORES TÉCNICOS E 

ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES EMPREGADOS EM 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO – FETEE-SUL, entidade sindical de 

segundo grau, com sede na Rua Vicente da Fontoura, n° 1262, sala 203, 

Porto Alegre, RS, inscrita no CNPJ sob o nº 90.368.366/0001-00 vem, 

respeitosamente, diante de Vossa Excelência, pelos fundamentos de 

fato e de direito a seguir apresentados, propor a presente:  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA 

em desfavor do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, pessoa jurídica de 

direito público interno, que deverá ser citada na pessoa de seu 

representante legal, com endereço Av. Borges de Medeiros, 1501 - 

prédio anexo Centro - Porto Alegre - RS CEP 90119-900 pelos 

fundamentos de fato e de direito a seguir: 

 

 

 

1. Da Legitimidade Ativa  

A Federação autora congrega todos os sindicatos representativos das 

categorias dos professores e de trabalhadores técnicos e administrativos e auxiliares do Ensino 

Privado do Estado do Rio Grande do Sul.  

Consoante extrato do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais é responsável 

por coordenar o somatório das entidades a ela filiadas na categoria profissional dos 

Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino Básico e Superior, da Educação Infantil, Cursos 

pré-vestibulares, de Educação de Jovens e Adultos, Cursos de Idiomas e demais Cursos Livres.  



Nos termos de seu estatuto, tem dentre suas finalidades (art. 2º, I) 

representar e defender, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os direitos e 

interesses da categoria profissional dos Professores, Trabalhadores Técnicos e Administrativos 

e Auxiliares empregados em estabelecimentos de ensino básico e superior, da educação infantil, 

cursos pré-vestibulares, de educação de jovens e adultos, cursos de idiomas e demais cursos 

livres e suas entidades sindicais. 

Fundada em 26 de janeiro de 1985, a FETEE-SUL é filiada à Central Única dos 

Trabalhadores - CUT e à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de 

Ensino - CONTEE e reúne oito sindicatos de trabalhadores do ensino privado no Rio Grande do 

Sul, abaixo relacionados: 

 SINPRO/CAXIAS DO SUL 

 SINPRO/NOROESTE 

 SINPRO/RS 

 SINTAE/RS 

 SINTEE NORTE-RS 

 SINTEEP NOROESTE-RS 

 SINTEP SERRA 

 SINTEP VALES 

Nesse contexto, a Federação autora tem legitimidade para a proposição da 

presente Ação Civil Pública conforme disposto no art. 1º, inc. IV e no art. 5º, inc. V, ambos da Lei 

7.347/85, art. 3º da Lei 8.073/90, bem como no art. 8º, inc. III da Constituição, os quais 

preceituam a possibilidade de ajuizamento de Ação Civil Pública pelas entidades sindicais para 

a defesa de interesses coletivos das categorias que representam, in casu, a suspensão das aulas 

presenciais no Ensino Privado no Estado do Rio Grande do Sul, enquanto vigente a decretação 

de bandeira preta nas respectivas regiões, independentemente de eventual flexibilização de 

protocolos. 

Diante da urgência da medida pretendida, e da necessidade de um 

provimento jurisdicional uniforme, se intenta a presente demanda requerendo a concessão da 

tutela de urgência em todo o Estado do Rio Grande do Sul. 

2. Dos Fatos 

Inicialmente, cumpre salientar que a Organização Mundial da Saúde – OMS 

classificou a COVID-19 como uma pandemia, eis que já atingiu todos os continentes e vitimou 

2.360.280 pessoas1. 

Como meio de conter a propagação desse novo vírus, em 12/03/2020 foi 

editada a Lei Federal n. 13.979/2020, na qual consta o distanciamento controlado como medida 

preventiva fundamental para evitar a proliferação do vírus a redução 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 https://www.paho.org/pt/covid19  

https://www.paho.org/pt/covid19


O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Decreto Estadual 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 e durante todo o ano passado foram responsáveis por ditar e organizar as 

atividades econômicas no Estado do Rio Grande do Sul, atingindo um relativo sucesso no 

combate à pandemia, posto que evitado o colapso do sistema de saúde público e privado até o 

presente momento.  

Com vistas a evitar tautologias desnecessárias, e considerando o extenuante 

debate sobre o tema realizado nos meios de comunicação, é de conhecimento público que todo 

Estado do Rio Grande do Sul se encontra em “bandeira preta” a partir do sábado, 27 de fevereiro 

de 2021, em decorrência do crescimento exponencial das taxas de contágio e internação. 

   

Entretanto, apesar do risco quase confirmado de que o sistema de saúde 

entrará em colapso nos próximos dias, as atividades presenciais da Educação Infantil e dos 

Primeiros e Segundos anos da Educação Básica permanecem autorizadas pelo poder público, 

colocando em risco um significativo número de trabalhadores da educação, seus familiares, 

estudantes e seus familiares, além de contribuir para a agilização do colapso do sistema de 

saúde como um todo.  

 

Nesse contexto, cabe colacionar, abaixo, o Anexo único do Decreto Estadual 

n. 55.771, de 26 de fevereiro de 2021: 



 

 

O Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Eduardo Leite2, em live 

divulgada pela internet na segunda-feira, dia 22, reafirmou que as atividades presenciais da 

Educação Infantil e dos Primeiros e Segundos Anos da Educação Básica serão mantidas em 

absoluta contradição com o trágico momento que atravessamos e as claras evidências de seu 

agravamento.  

A determinação da Administração Pública, no sentido de ordenar o retorno 

das aulas presenciais na Educação Infantil e 1º e 2º anos, ocorre no momento de maior 

gravidade do quadro pandêmico, no Estado do Rio Grande do Sul, considerando a totalidade de 

doenças e outras necessidades somadas a Covid-19, a ocupação já chegou em 96,45%, com 

dados atualizados neste sábado, dia 27 de fevereiro. 

 

                                                           
2 https://www.jornalnh.com.br/noticias/especial_coronavirus/2021/02/25/como-fica-o-ensino-
presencial-na-bandeira-preta.html  

https://www.jornalnh.com.br/noticias/especial_coronavirus/2021/02/25/como-fica-o-ensino-presencial-na-bandeira-preta.html
https://www.jornalnh.com.br/noticias/especial_coronavirus/2021/02/25/como-fica-o-ensino-presencial-na-bandeira-preta.html


 

 

Segundo os infectologistas o momento de retomada das atividades 

educacionais presenciais é o mais inapropriado possível, pois se dá no auge do agravamento da 

crise do sistema de saúde.  

De acordo com Ronaldo Hallal3, médico infectologista e consultor do comitê 

para covid-19 da Sociedade Riograndense de Infectologia.   

 

É uma decisão muito inapropriada para o período em que estamos vivendo. 

O momento de volta às aulas não pode ser durante o pior da pandemia. Esse 

retorno será justamente quando há superlotação e colapso do sistema de 

saúde, somado ao cenário de eventos festivos recentes que certamente vai 

contribuir para piores fases, as quais vamos viver nas próximas semanas. Não 

esqueçamos que as crianças pequenas serão levadas à escola por adultos e 

idosos que podem ser portadores de doenças, e com os quais habitam.  

De acordo com a reportagem veiculada pela GaúchaZH4, contendo entrevista 

com o infectologista Alexandre Zavascki, há projeção de colapso no Sistema de Saúde dentro de 

no máximo uma semana na capital5. 

 

                                                           
3 https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-emprego/noticia/2021/02/retomada-das-aulas-
presenciais-no-auge-da-pandemia-no-rs-veja-opinioes-de-infectologistas-
cklha8nxa00dx015q93wr56a6.html  
4 https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/kelly-matos/noticia/2021/02/chegamos-ao-limite-e-
projecao-aponta-para-colapso-em-uma-semana-alerta-infectologista-alexandre-zavascki-sobre-
pandemia-em-porto-alegre-cklig02cn003g0198j0a13brp.html  
  

https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-emprego/noticia/2021/02/retomada-das-aulas-presenciais-no-auge-da-pandemia-no-rs-veja-opinioes-de-infectologistas-cklha8nxa00dx015q93wr56a6.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-emprego/noticia/2021/02/retomada-das-aulas-presenciais-no-auge-da-pandemia-no-rs-veja-opinioes-de-infectologistas-cklha8nxa00dx015q93wr56a6.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-emprego/noticia/2021/02/retomada-das-aulas-presenciais-no-auge-da-pandemia-no-rs-veja-opinioes-de-infectologistas-cklha8nxa00dx015q93wr56a6.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/kelly-matos/noticia/2021/02/chegamos-ao-limite-e-projecao-aponta-para-colapso-em-uma-semana-alerta-infectologista-alexandre-zavascki-sobre-pandemia-em-porto-alegre-cklig02cn003g0198j0a13brp.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/kelly-matos/noticia/2021/02/chegamos-ao-limite-e-projecao-aponta-para-colapso-em-uma-semana-alerta-infectologista-alexandre-zavascki-sobre-pandemia-em-porto-alegre-cklig02cn003g0198j0a13brp.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/kelly-matos/noticia/2021/02/chegamos-ao-limite-e-projecao-aponta-para-colapso-em-uma-semana-alerta-infectologista-alexandre-zavascki-sobre-pandemia-em-porto-alegre-cklig02cn003g0198j0a13brp.html


 

 

A realidade Estadual aponta para o mesmo caminho, uma vez que os dados 

apontam para um crescimento vertiginoso em todos os aspectos.  

 

Primeiramente, cabe analisar o percentual de ocupação de leitos de UTI 

Adulto e sua evolução.  

 

 

Também cumpre analisar o crescimento exponencial da ocupação de leitos 

fora da UTI Adulto, o que serve como parâmetro seguro para se afirmar um agravamento do 

dado anterior. Ora, se já há um esgotamento dos leitos de UTIs disponíveis, o aumento da 

ocupação de leitos, considerando a evolução da doença, aponta para a agudização da crise.  

 



  

O uso de respiradores e o uso de oxigênio, cuja falta no Estado do Amazonas, 

chocou o Brasil e o Mundo no mês passado, também demonstra um crescimento significativo, 

servindo de alerta que o citado Estado da Federação foi o primeiro a retomar as aulas, em 

desacordo com o que recomendou o Ministério Público6 na ocasião. 

 

 

 

 

Por fim, com vistas a encerrar o presente tópico colaciona-se trecho do o 

manifesto conjunto, formulado pelos Hospitais de Porto Alegre, que alertam para o alto risco de 

uma crise de saúde no Rio Grande do Sul:  

"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 

                                                           
6 https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/01/24/mp-recomenda-que-aulas-presenciais-em-
escolas-privadas-do-am-sejam-suspensas-ate-vacinacao-de-profissionais.ghtml  

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/01/24/mp-recomenda-que-aulas-presenciais-em-escolas-privadas-do-am-sejam-suspensas-ate-vacinacao-de-profissionais.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/01/24/mp-recomenda-que-aulas-presenciais-em-escolas-privadas-do-am-sejam-suspensas-ate-vacinacao-de-profissionais.ghtml


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 de distanciamento social não forem tomadas, as 

consequências serão ainda mais complicadas." 7 

 

A referida manifestação dos hospitais e seus profissionais de saúde deveria 

ser levada em consideração para frear o ímpeto do Executivo Estadual de retomar as aulas 

presenciais, porquanto, até pelo princípio de isonomia, estes trabalhadores merecem ter sua 

integridade e de seus familiares protegidas.  

As afirmações de que o risco de contágio é baixo no ambiente escolar, além 

de falaciosa, desconsidera as novas variantes do vírus (sem qualquer estudo conclusivo nesse 

sentido), que são muito mais contagiosas e com consequências ainda mais graves de infecção. 

Os professores e trabalhadores destes níveis educacionais precisam tocar 

nas crianças, abraça-las e confortá-las, precisam alimentá-las, precisam trocar suas fraldas e 

auxiliar nas necessidades fisiológicas.  

Deixar estes profissionais que se dedicam a cuidar de nossos filhos, a mercê 

da incidência de um vírus letal, desprotegidos no trajeto do transporte público fere os princípios 

da dignidade da pessoa humana, os coloca em situação de desigualdade perante seus pares e, 

considerando, a absoluta ineficiência do Estado Brasileiro em prover a ágil vacinação desses 

trabalhadores somada a inexistência de rede de saúde capaz de suportar o atendimento, não 

resta outra alternativa que a suspensão das atividades presenciais na Educação Infantil e nos 

primeiro e segundo anos do Ensino Fundamental.  

3. Do mérito 

A já citada 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 

                                                           
7 https://www.hcpa.edu.br/1978-manifesto-dos-hospitais-de-porto-alegre  

https://www.hcpa.edu.br/1978-manifesto-dos-hospitais-de-porto-alegre


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” 

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) 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 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 em Porto Alegre, 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 adoção de medidas mais rígidas, o próprio editor da norma, o Estado do Rio 

Grande do Sul, flexibiliza item de extrema relevância para o controle da pandemia.  

O retorno das atividades da Educação Infantil e no 1º e 2º anos no Estado do 

Rio Grande do Sul, ante a iminência de colapso dos hospitais e da grave crise que se inicia, 

podendo vitimar um número inimaginável de pessoas, não apenas dos diretamente envolvidas 

na relação de trabalho desenvolvida. 

Ninguém mais que os professores e demais profissionais da Educação 

desejam o retorno das atividades presenciais, da mesma forma as entidades representativas não 

desconhecem a importância social do trabalho desenvolvido. Contudo, esse trabalho não pode 

ser realizado às custas das vidas dos profissionais da educação, das vidas de seus familiares e 

entes queridos.  

A vacina já está pronta e os processos de imunização em curso, após 

praticamente um ano com as atividades suspensas, é absolutamente desarrazoado que esses 



trabalhadores sejam jogados à própria sorte, submetidos à exposição a doença e, pior, não 

tenham a chance de obter tratamento.  

O resultado de uma medida irresponsável como essa é desumana todos 

conhecem. É a doença e morte. 

Cabe, portanto, ao judiciário estabelecer os limites dessa atuação e decidir 

pela suspensão das atividades presenciais na Educação Infantil e nos primeiro e segundo anos 

do Ensino Fundamental do Ensino Privado do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

4. Da tutela de urgência  

 

Falar em urgência, a partir dos fatos narrados é uma absoluta redundância. 

No dia de hoje, 27 de fevereiro de 2021, todo o Estado do Rio Grande do Sul está sob o protocolo 

de Bandeira Preta formulado pelo Estado do Rio Grande do Sul. O esgotamento dos leitos de 

UTI, dos respiradores e dos suprimentos de oxigênio constituem uma realidade já visível no 

horizonte.  

Entretanto, o Governo do Estado, autoriza o retorno presencial de aulas na 

Educação Infantil e nos primeiros e segundo anos da Educação Básica. 

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.  

No presente caso, a probabilidade do direito está evidenciada, vez que a 

decretação de bandeira preta no Estado do 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. 

Ao determinar a retomada das aulas presenciais na Rede Municipal de 

Educação de Porto Alegre mesmo em período de bandeira preta, o demandado expõe não 

apenas os milhares de trabalhadores da educação a potencial contágio, mas também todo e 

qualquer cidadão/ã do Estado que possa a vir 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.  

Além disso, a medida aumenta o risco para aqueles que venham a precisar 

de leitos de UTI no próximo período, mesmo que sem qualquer relação com a doença 

relacionada ao Coronavírus. 

A requerente colaciona, em anexo, a medida liminar obtida pelo Sindicato 

dos Municipários de Porto Alegre – SIMPA - Ação Civil Coletiva nº 5019022-

62.2021.8.21.0001/RS, que suspendeu as atividades presenciais nas escolas municipais de Porto 

Alegre, enquanto perdurar a bandeira preta. Cabe destacar trecho do dispositivo da decisão 

interlocutória de lavra da Exma. Juíza Rada Maria Zaman:  

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. 

Diante disso, em sede de tutela de urgência, requer seja determinada a 

suspensão das aulas presenciais do Ensino Privado no Estado do Rio Grande do Sul, enquanto 

perdurar a decretação de bandeira preta nas respectivas regiões, independentemente da 

flexibilização de protocolos, por cogestão ou modalidade que venha a substituí-la.  

5. Dos pedidos  

 

ANTE O EXPOSTO, requer:  

 

(a) a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, para 

determinar a suspensão das aulas presenciais no Ensino Privado no Estado 

do Rio Grande do Sul, enquanto vigente a decretação de bandeira preta nas 

respectivas regiões, independentemente de eventual flexibilização de 

protocolos;  

 

(b) a citação do demandado para que, querendo, conteste a presente ação;  

 

(c) no mérito, o julgamento de procedência da demanda, confirmando os 

termos da liminar requerida, para torna-la definitiva, declarando o direito 

dos trabalhadores da educação privada de não laborarem presencialmente, 

enquanto vigente a decretação de bandeira preta; 

 

(d) a condenação do demandado no pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios; e 

 

(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), 27 de fevereiro de 2021.  

 

 

 

Rômulo José Escouto     Estevão Rodrigo da Silva Stertz 

OAB/RS 21.561                                                          OAB/RS 80.813 

 

Henrique Stefanello Teixeira                                  Marcelo da Silva Ott 

OAB/RS 66.132                                                          OAB/RS 87.508  


