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CONCLUSÃO

Nesta data, faço o feito concluso ao(a) MM(a) Desembargador(a) do Trabalho.

São Paulo, 02 de março de 2021.

MILENA PERES LOUREIRO

Assessora de Desembargador

Vistos etc.

Trata-se de Mandado de Segurança que tem como escopo cassação da decisão do MM.
Juízo 03ª da Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo que, nos autos da Ação Civil Coletiva nº
1000170-10.2021.5.02.0463,  indeferiu  a  tutela  de urgência  requerida  pelo Sindicato dos Servidores  e
Empregados Públicos Municipais e Autárquicos de São Bernardo do Campo - SINDSERV, impetrante
neste feito, consistente na suspensão dos efeitos do ato administrativo REDE Nº 21/2021 - SE que previu
o  retorno das  atividades  presenciais  nas  escolas  municipais  de  Educação Básica.  Ainda,  em sede  de
liminar, busca a impetrante a concessão de tutela de urgência para que sejam suspensos os efeitos do
referido ato administrativo até julgamento final do mandamus.

Em sede de análise perfunctória, nos termos do art. 300 do CPC/2015, a concessão de
tutela de urgência depende da verificação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao
resultado útil do processo.

Na hipótese, o que narra a impetrante é que o retorno às atividades presenciais neste
momento da pandemia, onde há agravamento dos índices de contaminação e ocupação hospitalar, viola os
legítimos  direitos  à  saúde  e  proteção  da  vida  dos  profissionais  da  Educação  Infantil,  assim  como,
indiretamente, de toda sociedade paulistana. 

Pois bem.

Diante das alegações e argumentos da impetrante, a autoridade dita coatora decidiu o
seguinte:

“Trata-se de questão atinente ao meio ambiente do trabalho sadio e seguro,
sendo competência  desta  justiça  especializada  sua  análise  nos  moldes  da
Súmula 736 do STF.

Analisando o ato administrativo 21/2021 em comento (fl.  113 dos autos),
que se baseia no Decreto Municipal 21.425/2021, que define o retorno às
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aulas da rede pública e privada de ensino no Município de São Bernardo e
estabelece  diretrizes,  verifico  que  este  medidas  sanitárias  e  traz
determinações para proteção dos empregados respeita nos moldes definidos
pelos Protocolos Sanitários 2021.

Além disso,  há  clara  limitação no  número  de  empregados e  alunos  para
acesso às escolas.

Soma-se a isso que o citado decreto se baseia na Fase Amarela do Plano São
Paulo,  elaborada  pelo  Governo  do  Estado  de  São  Paulo,  que  autoriza  o
retorno gradual das atividades.

Ainda,  traz  determinações  no  sentido  de  proteção  aos  funcionários  com
doenças crônicas e demais comorbidades, além de pessoas com 60 anos de
idade ou mais, definindo o labor em regime de home office, além da redução
da jornada de 50% diária facultada às funcionárias que possuem filhos com
idade igual ou inferior a 12 anos, trazendo a organização dessas atividades.

Ressalto, ainda, que o Governo do Estado de São Paulo editou o Dec. 65.384
/20,  que  dispõe  sobre  a  retomada  das  aulas  e  atividade  presenciais  no
contexto da pandemia de COVID-19 e é  orientado pelo Plano São Paulo
(Dec. nº 64.994/20).

O  citado  decreto  estabeleceu  o  retorno  gradual  das  aulas  presenciais
condicionado ao cumprimento de protocolos  e  procedimentos rigorosos a
serem observados pelas instituições de ensino:  “É necessário, no entanto,
que sejam rigorosamente respeitados os protocolos sanitários específicos do
setor  (manutenção  de  distanciamento  social,  ambientes  arejados,  uso  de
máscaras, de proteção facial etc). A manutenção das atividades escolares da
educação  básica  no  modelo  presencial  não  impacta  negativamente  a
disseminação da doença nas comunidades, razão pela qual recomenda-se o
não fechamento das  unidades  de  ensino  da  educação  básica,  mesmo nas
fases de maior atenção às medidas de prevenção.”.

Cabe destacar, ainda: “Pouco mais de nove meses depois, a experiência no
monitoramento  da  propagação  do  novo  Coronavírus  nas  escolas  com
atividades  presenciais  e  também  por  meio  da  mais  recente  literatura,
evidencia que as crianças (até 18 anos) não são as maiores responsáveis pela
disseminação da Covid-19. Estudos comprovam, ademais, que a incidência
da  Covid-19 em crianças  é  menor  do que  em indivíduos adultos  e,  com
exceção daquelas portadoras de comorbidades, crianças estão menos sujeitas
a  sofrer  complicações  decorrentes  da  afecção  (Jung,  Oliveira,  2020).  De
outro  lado,  há  relevantes  evidências  de  que  o  fechamento  das  escolas
impacta de maneira negativa no desenvolvimento infantil, notadamente em
crianças  de  0  a  5  anos.  Esse  impacto  prejudica  em  maior  grau  o
desenvolvimento  pleno  dos  menores  de  18  anos  em  situação  de
vulnerabilidade (United Nations, 2020). Há, também, literatura que reporta
os diversos riscos à saúde resultantes de períodos prolongados de suspensão
de aulas e atividades presenciais em ambiente escolar.”

Outras medidas foram determinadas tais como o uso de máscaras, medição
de  temperatura para acesso de  alunos e  funcionários,  disponibilização de
álcool gel, entre outros.

Dessa forma, resta claro que foi realizado amplo estudo e preparação por
parte da Administração Pública Estadual e Municipal a fim de determinar o
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referido retorno das aulas.

Assim,  com base  na  classificação  prevista  no  Plano  São  Paulo  de  cada
região do Estado em fases – que é pautada no nível de transmissão do vírus e
a  capacidade  de  atendimento do  sistema de  saúde  -,  há  possibilidade  de
retomada gradual das aulas na rede municipal e privada.

Trata-se de ato administrativo baseado em conveniência e oportunidade, não
cabendo ao Poder Judiciário a análise do mérito do ato.

Cabe destacar parte de recente decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do
Estado  de  São  Paulo  justamente  acerca  do  tema:  “Em  realidade,  neste
momento,  devemos seguir  as  regras  técnicas  e  científicas,  emitidas  pelas
autoridades de saúde, sob pena de instalação do caos. E regras tais, ao fim e
ao  cabo,  são  da  competência  e  responsabilidade  do  Poder  Executivo,
lastreadas sempre,  como no município de São Paulo e no Estado de São
Paulo, no conhecimento científico, fato notório e incontroverso. Caso cada
um, ainda que com base nesta ou naquela opinião, decida de forma isolada a
respeito dos mais variados aspectos da administração pública no que toca à
pandemia,  a  coordenação  será  impossível,  com inequívocos  prejuízos  ao
respectivo e necessário combate.” (Processo n.

2013164-66.2021.8.26.0000 – TJ/SP- GRIFO NOSSO).

Soma-se a isso que já houve o retorno dos demais setores econômicos e
atividades  essenciais,  sendo  a  educação,  também,  um  direito
constitucionalmente garantido.

Repito que as medidas de proteção aos empregados estão sendo respeitadas
pelo Município,  havendo determinação de medidas rigorosas de proteção,
além de afastamento de empregados que integram o grupo de risco.

Por  derradeiro,  não  entendo  que  o  perigo  de  dano  esteja  presente  no
momento  ou  mesmo  a  probabilidade  do  Direito,  diante  do  amplo
embasamento  legal  acima  exposto,  elaborado  com  base  em  estudos,  de
forma razoável e proporcional.

Diante do exposto, REJEITO a tutela requerida.”

Quanto à probabilidade do direito, que reside na alegada violação dos direitos à vida e à
saúde dos profissionais representados pela impetrante, que possuem assento constitucional (art. 5º, caput e
art. 196 da CRFB), entendo estar ela presente porque, muito embora o Município de São Bernardo do
Campo tenha editado norma prevendo a adoção de regras de retorno à atividade presencial nas escolas de
acordo com o chamado Plano São Paulo editado pelo Governo Estadual (Decreto 64.994/2020), ou seja,
estabelecendo parâmetros de segurança a todos os envolvidos (medição de temperatura, uso de máscaras,
uso  de  álcool  em gel,  distanciamento  social,  utilização de  áreas  abertas  ou  arejadas,  afastamento de
profissionais do grupo de risco e aqueles com filhos menores de 12 anos), é certo que o país, como é
público e notório, enfrenta o pior momento da pandemia pelo Coronavírus, com elevado número de casos,
mortes e lotação de unidades de saúde, tanto na rede pública como na rede privada, de modo que o retorno
de atividades presenciais nas escolas, com elevação no número de circulação de pessoas, implicará em
ampliação dos riscos à saúde dos trabalhadores, em afronta ao disposto no art. 196 da CRFB:
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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. 

Tanto é assim que, com o agravamento da pandemia nas últimas semanas, o Município
de São Bernardo do Campo suspendeu as atividades e conta com sua retomada (que certamente será
reavaliada oportunamente) apenas em 15 de março de 2021.

O perigo de dano também está presente, eis que, inobstante os inúmeros argumentos
tecidos  na  decisão  da  autoridade  dita  coatora,  o  risco  de  que  profissionais  da  educação,  aqueles
representados  pela  impetrante,  arrisquem-se  ao  contágio  do  Coronavírus  e  fiquem  sem  atendimento
médico é quase indiscutível.

Importante destacar  que o Brasil  foi  um dos últimos países  no mundo a retomar as
atividades presenciais nas escolas (https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/12/maioria-dos-
paises-mantem-escolas-abertas-mesmo-com-nova-alta-de-casos.shtml ), servindo, lamentavelmente, mais
uma vez, de exemplo negativo durante a pandemia no cenário mundial, pois, inobstante a importância da
educação, deu preferência à reabertura de comércios, bares, restaurantes, cinemas e teatros em detrimento
das escolas, porém, insiste na reabertura no pior momento para tal.

Destarte, defiro a tutela de urgência pretendida nos seguintes termos:

1. Suspender os efeitos do ato administrativo REDE Nº 21/2021 – SE PARA TODAS AS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, de modo a proibir o retorno das atividades
presenciais nas escolas municipais de São Bernardo do Campo até o julgamento final deste
Mandado de Segurança ou até que a região atinja a fase verde no Plano São Paulo (Decreto
64.994/2020) ou, ainda, até que os profissionais da educação sejam vacinados, sob pena de multa
diária de R$ 10.000,00 na hipótese de descumprimento (por cada escola reaberta presencialmente);
e

2. Vedar o desconto de salário pelo não comparecimento presencial dos profissionais representados
pela impetrante a partir da publicação da presente decisão.

Esclareço que os demais itens do pedido de tutela de urgência (manutenção de ensino
remoto, validação das atividades remotas do ano de 2021 como ano letivo efetivo, testagem em massa,
inclusão dos profissionais da educação como grupo prioritário na vacinação, proibição de estimulação de
retorno presencial até o fim da pandemia) fogem da esfera de competência desta Justiça Especializada.

Por fim, acerca do item “a8”, somente será apreciado caso haja cassação da liminar.

Oficie-se  a  D.  Autoridade  Coatora  para  ciência  da  presente  decisão  e  para  prestar
informações no prazo de 15 dias.

Cite-se o litisconsorte para, querendo, apresentar defesa no prazo de 15 dias.

Após, ao Ministério Público do Trabalho para apresentação de parecer.

Tudo cumprido, voltem os autos conclusos para relatoria de voto.

SAO PAULO/SP, 02 de março de 2021.
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MARIA INES RE SORIANO
Desembargador(a) do Trabalho
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