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DECISÃO 

 

 

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo 

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, diante da solução proferida pelo Juízo da Vara da 

Infância, Juventude e Idoso da Comarca de Teresópolis (index 000197), nos autos da ação 

civil pública proposta em face do agravante pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO, que deferiu a tutela provisória de urgência antecipada, 

liminarmente, para determinar e autorizar o retorno as aulas presenciais nas creches e 

escolas do ensino infantil e nas escolas de ensino fundamental de Teresópolis, públicas e 

privadas, nos termos sintetizados no decisum, ora reproduzido: 

 
“ (...)  
 
Dessa   forma,   em   razão   do   risco   de   ineficácia   do   provimento   final,   pela   possibilidade   
de agravamento do dano de forma irreversível,  com fundamento no art. 213 do E.C.A, estando 
presentes   os   requisitos   do   artigo   300   do   CPC,   DEFIRO   o   requerimento   de   TUTELA   
DE URGÊNCIA de natureza antecipada, determinando e autorizando, mediante tutela de urgência 
liminar, inaudita altera parte, o imediato retorno das aulas presenciais nas creches e escolas do 
ensino infantil e nas escolas de ensino fundamental de Teresópolis, públicas e privadas, ante a 
necessidade de cessar-se a situação de risco que está configurada, já que violados direitos 
fundamentais de crianças e adolescentes, não só à educação, mas também à saúde, à 
convivência comunitária e escolar, à cultura, ao lazer, à liberdade e à dignidade. 
 
Fica estabelecido, que as unidades de ensino deverão observar protocolos sanitários aplicáveis ao 
retorno   das   atividades   presenciais   nas   escolas,   como   aqueles   recomendados   na   
Resolução SEEDUC   5.854,   de   30.07.2020,   assim   como   os  parâmetros  aplicáveis  às  
demais   atividades essenciais no que forem compatíveis, sempre considerada a pertinência em 
cotejo com a idade dos alunos e as características do ambiente escolar, sem embargo de medidas 
e diretrizes que sobrevenham, dada a dinâmica das pesquisas e descobertas atinentes à matéria, 
a exemplo da Nota Técnica nº 003/2020, de 01/06/2020, da Prefeitura de Sorriso, MT, Anexo nº 8 
dos autos,  
 
Fica ressalvado o caráter facultativo, sob critério e avaliação dos responsáveis legais, ao menos 
temporariamente,   enquanto   perdurarem   as   restrições   decorrentes   pela   pandemia,   do 
comparecimento   de   crianças   e   adolescentes   às   unidades   de   ensino,   em   consideração   
às condições pessoais dos próprios estudantes ou de integrantes do respectivo núcleo familiar. 
 
Fixo o prazo de 10 dias para que, se necessário, as unidades de ensino, públicas e privadas, que 
ainda não estejam em condições de dar imediato cumprimento aos protocolos de segurança, 
procedam às adaptações pertinentes, assegurado o retorno antes do decurso desse prazo para as 
que já se coloquem em condições de fazer a retomada das aulas presenciais.  
 
Cite-se e Intime-se o réu, por Oficial de Justiça de plantão, para cumprimento da presente decisão 
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa a ser estabelecida pelo Juízo. (...)” 
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Em suas razões, alega o agravante, em preliminar, a existência de error in 

procedendo, diante da concessão de liminar de caráter satisfativo, vulnerando o disposto nos 

arts. 1º, caput, e § 3º, da Lei nº 8.437/92, e 1º, da Lei nº 9.494/97. 

 

No mérito, alega que seguindo a Lei Federal nº 13.979/20, que dispôs sobre as 

medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, e 

diante da declaração da pandemia do Covid-19 pela Organização Mundial de Saúde aos 

11/03/2020,  o Município de Teresópolis, através do Decreto Municipal de 13/03/2020, 

dentre outras medidas, suspendeu as aulas presenciais. Esclarece que promoveu um plano de 

ação para atendimento por ensino remoto emergencial desde o início do mês de abril/2020, 

sendo as atividades regulamentadas através da Deliberação do Conselho Municipal de 

Educação nº 21, no mês de maio/2020, alinhadas às decisões normativas do Conselho 

Nacional de Educação. 

 

Acrescenta que a segurança alimentar dos mais de 21.000 (vinte e um mil) alunos 

da rede pública do Município agravante está assegurada através do fornecimento de cartão 

alimentação, com primeira carga em 25/05/2020 e nos meses seguintes, até o momento, 

autorizado em tutela de urgência concedida pela Justiça Federal, encontrando-se em 

processo de aquisição de cestas da agricultura familiar para todos os alunos. 

 

Destaca que, por restrições orçamentárias impostas pela atual crise de saúde e 

recomendação do Ministério Público, o Município suspendeu os  contratos  de  transporte 

escolar e merenda escolar durante o período de pandemia da COVID-19, havendo 

informação de que a empresa responsável pelo serviço de merenda escolar demitiu todas as 

merendeiras, além do déficit de profissionais de educação na edilidade, dos quais mais de 

150 encontram-se no grupo de risco, o que indica a impossibilidade fática para o retorno das 

atividades escolares presenciais no prazo de 10 (dez) dias. 

 

Argumenta a necessidade da realização de procedimentos licitatórios  para  a 

aquisição de insumos de todos os tipos, desde álcool líquido e em gel até “dispenser” e 

materiais de descontaminação mais complexos, dentre outros, já que não estava no 

cronograma municipal a volta às aulas presenciais, notadamente pelos indicadores de saúde 

da autoridade municipal informando a impossibilidade do retorno. 

 

Consigna que a questão é sensível, tanto que o Conselho Nacional de Educação 

aprovou medida que libera o ensino remoto até dezembro de 2021, para o ensino público e 

privado, diante da possiblidade de uma segunda onda do coronavírus com o retorno das 

aulas, à exemplo do Colégio Santo Inácio na Capital que suspendeu as aulas presenciais 

nesta data (08/10/2020), dois dias após a reabertura. Esclarece, porém, que se encontra em 

processo de conclusão projeto de lei municipal que institui o comitê intersetorial de apoio ao 

planejamento de retorno às atividades presenciais.  

 

Sustenta que a  abertura de escolas públicas e privadas sem a coordenação e 

autorização da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  é  atentatória  à  plano  de  retomada  

gradativa  e responsável instituído pelo Gabinete de Crise Municipal, bem como ao  

posicionamento  de  instituições  técnicas  e  científicas como a UFRJ e a FIOCRUZ que 

apresentaram estudos e pareceres contrários a abertura das escolas. 
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Ressalta que até o dia 07/10/2020 o Município possuía apenas 05 (cinco), dos 33 

leitos de unidade de tratamento intensivo (UTI) disponíveis e, por impossibilidade de 

estrutura e pessoal, nenhum leito de UTI infantil, de maneira que a abertura  prematura das  

escolas inevitavelmente acarretaria a disseminação irrefreável da doença na edilidade, 

ocasionando caos na saúde pública e mortes de munícipes, diante da curva crescente de 

casos e óbitos, com taxa média acima de 70%, situando-se o Município de Teresópolis em 

nível de “Risco Moderado”, com recomendação pela Secretaria Municipal de Saúde de 

adoção de medidas de distanciamento social ampliado e a interrupção de novas iniciativas de 

flexibilização. 

 

Defende a autonomia municipal para implementar medidas  de  saúde  pública  

relacionadas  à pandemia, de acordo com as suas peculiaridades e o interesse local, por 

serem mais qualificados para a criação de planos de retorno, abertura e flexibilização, de 

acordo com as características de sua região e seus munícipes, como  já  decidiu  o C. STF na 

ADI nº 6.341, motivo pelo qual deve prevalecer o regramento municipal sobre a matéria. 

 

Conclui que a solução recorrida representa violação aos princípios da separação de 

poderes e democrático, por ser indevida a intervenção judicial no mérito administrativo 

relacionado à gestão da saúde pública e a garantia da educação em tempos de pandemia.   

 

Por essas razões requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento em 

definitivo do recurso, com a sua anulação ou reforma. 

 

É o breve relatório. Decido. 

 

Pretende o ente federativo agravante a suspensão dos efeitos da decisão liminar que 

deferiu a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar e autorizar o retorno as 

aulas presenciais nas creches e escolas do ensino infantil e nas escolas de ensino 

fundamental de Teresópolis, públicas e privadas, no prazo de dez dias. 

 

 De início, releva consignar que a interferência do Poder Judiciário nas políticas 

públicas sanitárias e de saúde implementadas ou em atividades outras, pelos demais Poderes 

da República, dada a destacada separação contida no art. 2º, da Constituição Federal, 

encontra estreita via, somente em casos de flagrante ilegalidade, havendo decidido, demais 

disso, o C. Supremo Tribunal Federal, na ADPF nº 672/DF, incumbir aos Chefes do Poder 

Executivo, no caso vertente, Estadual e Municipal, a adoção de providências normativas e 

administrativas para a mitigação da crise decorrente do coronavírus (SARS-CoV-2).  

 

Sob esse aspecto, a matéria ostenta caráter tipicamente constitucional, no tocante 

ao postulado da separação de poderes (art. 2º, da CRFB/88), aos princípios constitucionais 

sensíveis, em especial a forma republicana, o regime democrático e a autonomia municipal 

(art. 34, VII, da CRFB/88), e a competência do ente municipal para a adoção de medidas 

protetivas/restritivas dirigidas ao enfrentamento das questões de saúde e sanitárias 

decorrentes da pandemia, paralelamente ao dever de assegurar o acesso à educação (art. 

211, da CRFB/88). 

 

Nesse sentido, cumpre transcrever trechos da decisão proferida na citada medida 

cautelar, da lavra do Excelentíssimo Sr. Ministro Alexandre de Moraes, ora reproduzidos: 
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“(...) 

 

Não compete ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade 

realizado pelo Presidente da República no exercício de suas competências 

constitucionais, porém é seu dever constitucional exercer o juízo de verificação da 

exatidão do exercício dessa discricionariedade executiva perante a 

constitucionalidade das medidas tomadas, verificando a realidade dos fatos e 

também a coerência lógica da decisão com as situações concretas. Se ausente a 

coerência, as medidas estarão viciadas por infringência ao ordenamento jurídico 

constitucional e, mais especificamente, ao princípio da proibição da arbitrariedade dos 

poderes públicos que impede o extravasamento dos limites razoáveis da 

discricionariedade, evitando que se converta em causa de decisões desprovidas de 

justificação fática e, consequentemente, arbitrárias.  

Por outro lado, em respeito ao Federalismo e suas regras constitucionais de distribuição de 

competência consagradas constitucionalmente, assiste razão à requerente no tocante ao 

pedido de concessão de medida liminar, “para que seja determinado o respeito às 

determinação dos governadores e prefeitos quanto ao funcionamento das atividades 

econômicas e as regras de aglomeração”. 

(...) 

CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR na arguição de descumprimento de 

preceito fundamental, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com base no 

art. 21, V, do RISTF, para DETERMINAR a efetiva observância dos artigos 23, II e IX; 24, 

XII; 30, II e 198, todos da Constituição Federal na aplicação da Lei 13.979/20 e dispositivos 

conexos, RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA 

CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS 

GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de 

seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas 

legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de 

distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, 

restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras” 

(ADPF 672, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 23/06/2020, publicado 

em 25/06/2020) (grifou-se) 
 

Por sua vez, atentando para a necessidade de composição de interesses entre os 

entes da Federação para o melhor gerenciamento da crise sanitária, especificamente no 

tocante à autonomia do Município para decidir sobre a retomada das atividades presenciais 

dos estabelecimentos educacionais durante a pandemia, o Ministro Dias Toffoli, em decisão 

proferida aos 23/06/2020, na Suspensão de Liminar nº 1340/MG, ponderou, in verbis: 

 
“(...) 
 
Considerando que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a obrigação de garantir a 
saúde como competência comum a todos entes da Federação (CF/88, art. 23, II), com 
um sistema correspondente único, integrado por ações e serviços organizados em 
uma rede regionalizada e hierarquizada (CF/198, caput), entendo que sobressai o 
dever de articulação entre os entes federados no movimento de retomada das 
atividades econômicas e sociais, não tendo a parte requerente, nos presentes autos, 
logrado comprovar ter atuado nesse sentido. 
 
No caso, há risco inverso na hipótese de concessão da contracautela requerida, uma 
vez que a decisão do TJMG fundamenta-se na preservação da ordem jurídico-
constitucional instituída pelo governo estadual, em atenção ao entendimento formado 
nesta Suprema Corte no sentido da necessidade de coordenação entre os entes 
federados na adoção de medidas de enfrentamento da pandemia do SARS-CoV-2. 
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Isso porque a decisão vergastada consignou que a determinação de retorno das aulas 
na rede pública de ensino do Município de Coronel Fabriciano, exarada pelo governo 
local, vai de encontro ao Decreto nº 113/2020 do Estado de Minas Gerais e, mais 
especificamente, à Deliberação nº 18 do “Comitê Extraordinário COVID-19” criado 
por meio do Decreto estadual nº 47.886/2020, a qual regulamenta a suspensão, “por 
tempo indeterminado, [d]as atividades presenciais de educação escolar básica em 
todas as unidades da rede pública estadual de ensino” (art. 2º), bem como prescreve 
que “Art. 4º – Como medida de prevenção e controle sanitário e epidemiológico da 
expansão da pandemia Coronavírus COVID-19, a suspensão de atividades de educação 
a que se referem os arts. 2º e 3º deverá ser observada, no que couber, pelas instituições 
privadas de ensino e pelas redes de ensino municipais.” 
 
Dentre outros julgamentos, na ADI nº 6.341/DF, não obstante se tenha afirmado a 
autonomia dos entes subnacionais para instituição de políticas públicas voltadas à 
superação da situação de emergência em razão da disseminação da doença causada pelo 
novo coronavírus no país, o STF ressaltou i) a composição de interesses entre os 
entes da Federação e ii) o gerenciamento técnico da crise sanitária como 
providências necessárias para se chegar a uma melhor solução para as dificuldades 
experimentadas. Nesse sentido foi ainda o julgado na STP nº 334/MG (DJe de 
5/6/2020). Ante o exposto, nego seguimento à presente suspensão de liminar (art. 21, § 1º, 
do RISTF), ficando prejudicado o pedido de tutela de urgência “ (grifou-se) 

 

Registre-se que a flexibilização prevista no Decreto Estadual nº 47.219, de 

19/08/2020, autorizando a retomada das aulas presenciais no Estado do Rio de Janeiro para a 

rede pública de ensino a partir de 05 de outubro de 2020, aparentemente não afastou a 

autonomia dos Municípios para a manutenção de suas determinações e regras, respeitando as 

diferentes características regionais, inclusive consignando que o retorno estaria condicionado 

a classificação da região como de baixo risco de contaminação pela covid-19, por pelo 

menos duas semanas seguidas para a data prevista, conforme disposto no § 1º, do art. 6º, do 

referido ato normativo, in verbis: 

 
“Art. 6º FICAM SUSPENSAS, até o dia 13 de setembro de 2020, para todo o Estado, as 
aulas presenciais, sem prejuízo da manutenção do calendário recomendado pelo Ministério 
da Educação, nas unidades da rede pública e privada de ensino, inclusive nas unidades de 
ensino superior, conforme regulamentação por ato infra legal expedido pelo Secretário de 
Estado de Educação; 
 
§ 1º A previsão de retomada das aulas presenciais, sem prejuízo da manutenção do 
calendário recomendado pelo Ministério da Educação, para as unidades da rede privada 
será no dia 14 de setembro de 2020 e na rede pública de ensino no dia 05 de outubro 
de 2020, inclusive nas unidades de ensino superior, nas regiões que permaneçam em 
baixo risco (bandeira amarela) por um período não inferior a 02 (duas) semanas da 
data prevista para a respectiva retomada das atividades.” (grifo nosso). 

  

Demais disso, os sólidos argumentos apresentados pelo agravante, corroborados 

pelos documentos constante do anexo 1 (index 00001), indicam que o Município de 

Teresópolis apresenta taxa média de contaminação acima de 70%, situando-se em nível de 

“Risco Moderado”, com recomendação da Secretaria Municipal de Saúde pela  adoção de 

medidas de distanciamento social ampliado e a interrupção de novas iniciativas de 

flexibilização. 

 

Assim, parece que nesse momento, pelo menos em cognição perfunctória, há de se 

priorizar a adoção de medidas que reduzam os riscos à saúde pública dos munícipes, 
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notadamente as crianças e jovens em fase estudantil, de acordo com critérios técnicos e 

científicos norteadores da Administração, cumprindo ao Chefe do Executivo avaliar o 

momento oportuno para a retomada das atividades, com a adoção de cronograma que 

viabilize o restabelecimento dos contratos de prestação de serviço de merenda e transporte 

escolar que se encontram suspensos (index 00026, do anexo 1), além da adoção dos 

protocolos sanitários e de segurança, conforme plano de ação que informa já estar em curso. 

 

Com efeito, ao prevalecer, por ora, a opção administrativa do Município em 

restringir a retomada das aulas presenciais, como medida protetiva à saúde pública, 

aparentemente embasado em critérios técnicos e científicos consistentes, evita-se o 

incremento dos fluxos nos transportes coletivos, aglomeração de pessoas e aumento do risco 

de difusão da Covid-19, que poderia ocorrer com a imposição do cumprimento da decisão no 

exíguo prazo de dez dias. 

 

Ademais, a se considerar os elementos constantes dos autos, não há evidência que 

se contraponha às ponderações fáticas trazidas pela edilidade, tornando-as, ainda que  

aparentemente, desarrazoadas, ilegais, arbitrárias ou mesmo desproporcionais, a justificar a 

interferência direta na gestão pública, de dimensão incomum, por quem a Constituição e a 

Lei não conferem tal atribuição, exceto quando configurada alguma das excepcionalidades 

apontadas, em fiel cumprimento ao mandamento constante do art. 2º, da Lei Maior, o que 

não é a hipótese.  

 

Dessa forma, vislumbrando, na hipótese, em princípio, a presença dos pressupostos 

elencados no art. 995, parágrafo único, combinado com o art. 1.019, I, ambos do CPC/15, 

consistente na probabilidade aparente de provimento do recurso e do risco de dano grave, 

defere-se o efeito suspensivo. 

 

2) Solicitem-se as informações, dispensado o esclarecimento quanto ao 

cumprimento do disposto no art. 1.018, § 2º, do CPC/2015, tendo em vista que os autos de 

origem são eletrônicos. 

 

3) Ao agravado, no prazo legal. 

 

4) À d. Procuradoria de Justiça. 

 

5) Após, retornem conclusos. 

 

 

Oficie-se e intime-se. 

 

 

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2020. 

 

 

MAURO DICKSTEIN 

Desembargador Relator 

MO 
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