
 

EXMO(A). SR(A). JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA VARA FAZENDA DO FORO CENTRAL           

DA COMARCA DE PORTO ALEGRE/RS 

 

 

 

 

URGENTÍSSIMO 
AMEAÇA À SAÚDE PÚBLICA 

 

 

 

 

O PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE, por meio do Presidente da Diretoria           

Executiva Municipal, Carlos Roberto de Souza Robaina, portador do documento de           

identidade RG nº 7030314533, e inscrito no CPF sob o nº 642.442.530-67 , (ANEXO 1, 2 e                 

3) vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por seu advogado constituído pelo             

instrumento de procuração anexo (ANEXO 4), com fundamento no artigo 5º, LXIX, da             

Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei 12.016 de 2009, impetrar o presente 

 

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO  
COM PEDIDO LIMINAR 

 

buscando proteger direito líquido e certo a saúde, em face da PREFEITURA MUNICIPAL             

DE PORTO ALEGRE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida             

Borges de Medeiros, 1555 - Porto Alegre - RS, 90119-900, na pessoa de seu representante               

legal, Prefeito Municipal Nelson Marchezan Júnior, pelos motivos que passará a expor. 
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I. RESUMO 

 

O presente mandamus busca garantir o direito coletivo, líquido e certo à saúde             

pública que está sendo violado em decorrência da omissão da Administração Pública do             

Município de Porto Alegre em fazer o devido chamamento dos profissionais de saúde já              

aprovados em concurso público, cuja falta está agravando de forma incisiva a situação já              

dramática das unidades de saúde em meio à pandemia de COVID-19. Pleiteia-se seja             

determinado à Administração Municipal, autoridade coatora, que execute os atos          

administrativos necessários para proceder ao chamamento dos técnicos em enfermagem e           

enfermeiros já aprovados nos concursos de Edital de Abertura nº 26/2019 (ANEXO 5) e nº               

05/2016 (ANEXO 6), preenchendo com urgência as posições hoje vagas e garantindo, dessa             

forma, que o sistema de saúde municipal não entre em colapso. 

 

II. DOS FATOS 

 

É fato sabido e notório que Porto Alegre, o Brasil e o mundo, vivem uma crise de                 

saúde pública sem precedentes em razão da pandemia de COVID-19 . Em dados de 6 de abril                 

de 2020, Porto Alegre já apresenta 254 casos confirmados da doença e 5 mortes. Cientistas               

têm sido unânimes em afirmar que o principal problema da COVID-19 está na sua fácil               

transmissão e no consequente colapso a que pode sujeitar o sistema público de saúde , uma               1

vez que parte importante dos doentes exige leitos de tratamento intensivo e que, ademais, há               2

grande risco de contágio dos próprios profissionais da saúde. O Rio Grande do Sul conta               

com pelo menos 644 profissionais da saúde afastados por conta da pandemia da             

COVID-19, sendo 419 na capital, segundo levantamento realizado em 2 de abril deste ano . 3

 

1https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/03/12/Como-o-novo-coronav%C3%ADrus-pressiona-o-sistema-
de-sa%C3%BAde-brasileiro 
2https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/03/20/mandetta-diz-que-infeccao-por-coronavirus-no-brasil-
deve-disparar-em-abril.ghtml 
3https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2020/04/pelo-menos-15-mil-profissionais-de-saude-estao-afastad
os-no-rs-em-razao-do-coronavirus-ck8ja175z011601pmnj74a3bz.html 
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Porto Alegre tem executado diversas ações meritórias para combater o avanço da            

pandemia, como as medidas de isolamento e o decreto de calamidade pública (Decreto             

Municipal nº 20.534/2020). No entanto, um dos principais eixos do enfrentamento está            

extremamente frágil: não há recursos humanos suficientes para dar conta da demanda de             

atendimento que cresce a cada dia nas unidades municipais de saúde . No que se refere aos                4

recursos existentes, muitos estão sendo expostos a turnos extenuantes e ao constante perigo             

de contágio, agravado pela falta de EPIs amplamente denunciada .  5

 

 

(Manifestação de profissionais da saúde em frente ao Palácio Piratini) 

 

São nada menos que 102 cargos de técnicos de enfermagem e 70 cargos de              

enfermeiros vagos, de acordo com o Portal da Transparência (ANEXO 7). Há que se              

4https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/07/postos-de-saude-de-porto-alegre-tem-defasagem-d
e-funcionarios-cjynpcug800rw01pbc26jin24.html 
5https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/levantamento-aponta-falta-de-epis-nos-hospitais-do
-rs-e-porto-alegre-1.409451 
https://gauchazh.clicrbs.com.br/coronavirus-servico/noticia/2020/03/falta-de-equipamentos-de-protecao-preocup
a-profissionais-da-saude-e-governo-acelera-compras-ck87viii507yu01pq7la80ktd.html 
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observar, ainda, que os dados de cargos ociosos no sistema de saúde municipal são de               

fevereiro de 2020. Com a chegada da pandemia na cidade, em março de 2020, foi ainda                

necessária a recomendação de afastamento de profissionais da saúde que estivessem em            

grupos de risco, bem como, de profissionais contaminados ou com suspeita de contaminação,             

pelo vírus  - 419 na capital, em dados de 2 de abril!.  6

 

Ontem, no dia 8 de abril de 2020, Porto Alegre teve a primeira morte de um                

profissional da saúde em decorrência da COVID-19. Mara Rúbia Silva Caceres, de 44 anos,              

trabalhadora e combatente da linha de frente, atuante no Setor de Emergência do Hospital              

Conceição do GHC, não resistiu ao avanço da doença.  7

 

 

(Mara Rúbia Silva Caceres) 

6https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2020/04/pelo-menos-15-mil-profissionais-de-saude-estao-afastad
os-no-rs-em-razao-do-coronavirus-ck8ja175z011601pmnj74a3bz.html 
7 
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O chamamento de mais profissionais impede jornadas extenuantes, impede em          

absoluta que pessoas que são parte do grupo de risco, como Maria, sujeitem-se ao terror da                

doença e garante um atendimento mais adequado à população que está assustada. Os             

profissionais na saúde merecem todo o respeito e cuidado do mundo. A linha tênue que nos                

separa do caos generalizado está justamente nas suas mãos. Afortunadamente, não há            

qualquer empecilho para que a Administração efetue o chamamento de mais profissionais: 

 

1. Há cargos vagos: de acordo com o portal de transparência da Prefeitura            

Municipal de Porto Alegre, ainda no mês de fevereiro, quando a cidade não             

apresentava nenhum caso da COVID-19, havia 102 cargos de técnicos de           

enfermagem e 70 cargos de enfermeiros vagos (ANEXO 7).  

 

2. Há concursos públicos válidos e concluídos com pessoal pronto para ser           

chamado: estão concluídos os processos seletivos iniciados por meio do          

Edital de Abertura nº 26/2019 (ANEXO 5), para provimento do cargo de            

enfermeiro, e do Edital de Abertura nº 05/2016 (ANEXO 6) para provimento            

do técnico em enfermagem, prorrogado por 2 anos, conforme o Decreto           

Municipal nº 19.974/2018 (ANEXO 8). De acordo com a Administração,          

“Para os cargos de Enfermeiro e de Técnico de Enfermagem, estão em            

vigência os concursos públicos nº 597 e nº 565, respectivamente, com 619            8

(seiscentos e dezenove) e 1241 (um mil, duzentos e quarenta e um)            9

candidatos habilitados (ANEXO 09, fl. 5). 

 

3. Não há restrição orçamentária: o Decreto Municipal nº 20.534/2020, ao          

instituir o estado de calamidade pública, abre espaço, nos termos do art. 65, da              

Lei de Responsabilidade Fiscal, para que as metas fiscais não sejam óbice para             

8 ANEXO 10 - Lista de aprovados. 
9 ANEXO 11 - Lista de aprovados. 
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a adoção de medidas sanitárias compatíveis com a altura do desafio que uma             

pandemia internacional impõe. O Decreto já foi reconhecido pela União.  10

 

Os cargos estão vagos, há pessoal pronto para assumir, não há restrição orçamentária,             

há comprovada falta de pessoal e há risco sério de colapso do sistema público de saúde. O                 

que falta são os atos administrativos necessários para se efetuar o chamamento dos             

profissionais aprovados.  

 

No entanto, tudo o que a Administração fez em termos de pessoal foi encaminhar, em               

13.03.2020, um projeto de lei concebido antes da pandemia e cujo objetivo é aumentar o               

número de funcionários durante o inverno, em razão das doenças sazonais (PLE nº 6/2020 -               

ANEXO 09). O PLE, portanto, nada tem a ver com o COVID-19, como se denota de sua                 

justificativa: 

 

“A experiência vivida no ano de 2009 demonstrou a necessidade de haver a             

definição de estratégia relativa à prevenção e ao controle da Influenza e            

demais doenças relacionadas aos meses de inverno.  

Faz-se necessária, a redução dos efeitos da disseminação da cepa pandêmica           

do vírus Influenza H1N1 e das principais doenças de inverno sobre a            

morbimortalidade da população, otimizando os recursos existentes por meio         

de planejamento e programação oportunos e reduzir as repercussões da          

Influenza e outras doenças de inverno no funcionamento dos serviços          

essenciais do Município através da rápida notificação, detecção e resposta que           

constituem nosso maior objetivo. 

As crises de asma são responsáveis por 25% (vinte e cinco por cento) das              

internações anuais por doenças respiratórias e, destas, 65% (sessenta e cinco           

por cento) ocorrem entre abril e setembro, sendo que, destas, 90% (noventa            

10 
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/pol%C3%ADtica/uni%C3%A3o-reconhece-estad
o-de-calamidade-p%C3%BAblica-em-porto-alegre-1.411072?utm_source=WhatsApp-P 
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por cento) delas em menores de 15 (quinze) anos. A bronquiolite viral aguda,             

a mais comum doença respiratória entre menores de 2 (dois) anos, apresenta            

pico de incidência entre os meses de maio e setembro, ocorrendo o mesmo             

com a pneumonia, cuja incidência aumenta cerca de 50% (cinquenta por           

cento) entre maio e agosto.  

Em adultos, tal aumento ocorre principalmente à custa de agudizações da           

doença broncopulmonar obstrutiva crônica, 55% (cinquenta por cento) de         

aumento entre maio e setembro. Para garantir a integralidade, é necessário           

operar mudanças na produção do cuidado sendo necessário o incremento de           

recursos humanos diante do aumento da demanda de atendimento em saúde.”           

(grifamos) 

 

O PLE, porém, serve para demonstrar com clareza que já há uma grande defasagem              

nos quadros da saúde, tanto é que prevê que mesmo para tratar de doenças sazonais               

convencionais já se faz necessário um reforço de pessoal. Imagine-se, então, quando se trata              

da COVID-19. Diz, nesse sentido, a justificativa: 

 

“Há que se destacar o quadro atual, no qual a capacidade instalada para             

atendimento das demandas ordinárias de assistência à saúde já se mostra           

no limite, mesmo considerando a utilização de horas-extras, de modo que o            

incremento de atendimento gerado pela Operação Inverno carece do         

incremento de recursos humanos para adequado atendimento à demanda.”         

(grifamos) 

 

Apesar das constantes solicitações para que haja o chamamento de mais pessoal            

(ANEXO 12), a Prefeitura tem se mantido inerte, colocando em risco a saúde de toda a                

população e, principalmente, dos exaustos funcionários que estão na linha de frente salvando             

vidas. Contra tal omissão que fere o direito líquido e certo à saúde pública, diante da situação                 

de absoluta urgência, não há outro remédio possível que a tutela judicial. 
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III. DA LEGITIMIDADE E DA TEMPESTIVIDADE 

 

III.1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

A omissão que enseja a impetração do mandado é um contínuo e presente, de modo               

que o pleito é tempestivo.  

 

III.2. DA LEGITIMIDADE ATIVA DA IMPETRANTE 

 

De acordo com o artigo 5º, inciso LXX, da Constituição Federal de 1988, o Mandado               

de Segurança coletivo pode ser impetrado por: “a) Partido Político com representação no             

Congresso Nacional”. Por sua vez, o artigo 21 da Lei n. 12.016, assim dispõe:  

 

Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido            

político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus          

interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou           

por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente         

constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de             

direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou             

associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas            

finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.  

 

A previsão constitucional de legitimidade ativa aos partidos políticos para          

ajuizamento de mandado de segurança coletivo permite a defesa e proteção de direitos             

coletivos ou difusos ligados à sociedade, caso da presente ação que tem por objeto a defesa                

do direito à saúde. Insta destacar a finalidade dos partidos políticos, de acordo com o artigo 1º                 

da Lei Federal nº 9.096/95: 

 

Art. 1º O partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a            

assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema          

8 



 

representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na         

Constituição Federal. (grifamos) 

 

III.3. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA 

  

No que se refere ao chamamento de pessoal em concurso público no âmbito             

municipal, a autoridade competente é o Poder Executivo, cujo representante legal é o Prefeito              

Municipal. 

 

IV. DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO 

 

Ao deixar de proceder ao chamamento dos profissionais de saúde, apesar de haver             

necessidade comprovada e de ter todas as condições legais e financeiras para tal, o Poder               

Executivo Municipal coloca em grave risco de colapso todo o sistema público de saúde,              

violando o direito líquido e certo à saúde não somente dos profissionais atualmente em              

atuação, mas de todos os munícipes. Na sequência, será demonstrado: (1) que o direito              

coletivo à saúde é líquido e certo; (2) que o ato omissivo que causa violação desse direito                 

pode ser atacado por meio de Mandado de Segurança; e (3) que a única forma de fazer cessar                  

essa violação a direito líquido e certo é por meio do chamamento dos concursados, o qual,                

além de possuir pleno amparo financeiro, procedimental e legal, possui viabilidade temporal            

diante da urgência posta. 

 

IV.1. A SAÚDE COMO DIREITO COLETIVO, LÍQUIDO E CERTO 

 

A garantia do direito à saúde é dever do Estado, consagrado pelas Constituições             

Federal e Estadual, que assim dispõe: 

 

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              
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outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua               

promoção, proteção e recuperação.  

(Constituição Federal) 

 

Art. 241. A saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município, através                

de sua promoção, proteção e recuperação.  

Parágrafo único. O dever do Estado, garantido por adequada política social e            

econômica, não exclui o do indivíduo, da família e de instituições e empresas             

que produzam riscos ou danos à saúde do indivíduo ou da coletividade.  

(Constituição Estadual) 

 

A Constituição Federal, em seus artigos 6º e 7º, consagrou ainda o direito à saúde               

como direito social conferido a todos os brasileiros:  

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a              

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à             

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta           

Constituição. 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que             

visem à melhoria de sua condição social: 

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde,              

higiene e segurança; 

A saúde pública, portanto, tem força constitucional de direito social fundamental, o            

que a caracteriza como de aplicabilidade imediata. Trata-se de direito líquido e certo, exigível              

por qualquer indivíduo ou pela coletividade sempre que estiver sendo ameaçado. 

 

IV.2. DA VIOLAÇÃO POR ATO OMISSIVO 

 

Entende-se que o direito à saúde é corolário do princípio da dignidade humana e do               

direito à vida, constituindo dever estatal atuar para promover, proteger e restabelecer a saúde              
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das pessoas. Desta forma, é necessário exigir do Poder Público prestações positivas, para             

concretizá-lo e não apenas ser garantia abstrata.  

 

No que tange à responsabilidade do Poder Público de impedir a violação do direito              

coletivo, líquido e certo à saúde, ressalta-se que a mesma é solidária, havendo, portanto,              

dever de ação por parte do Poder Executivo Municipal: 

 

“há entre as entidades de direito público interno responsabilidade solidária          

no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS” (art.             

198, da CF). 

 

Inexoravelmente pressupõe a compreensão que, diante de um quadro de uma grave            

pandemia, o Estado não apenas deve legislar, através de normas e decretos, mas também              

atuar para garantir a efetividade e atendimento destas, em cumprimento ao seu dever             

constitucional. Dessa maneira, a não execução de medidas para garantir a existência de             

recursos humanos para o enfrentamento da pandemia implica omissão da autoridade diante            

de ameaça concreta à saúde pública. 

 

Em relação à garantia de prerrogativas constitucionais indisponíveis, devidas pelo          

Estado, decidiu o STF: 

 

[...] Em primeiro lugar, esta Corte assentou que apesar do caráter meramente            

programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não           

pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do             

direito à saúde dos cidadãos. Nessa linha, veja-se trecho da ementa da            

decisão monocrática proferida pelo Ministro Celso de Mello, no RE 271.286:           

“O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste             

a todas as pessoas representa consequência constitucional indissociável do         

direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de             

sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode          

mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de           
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incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento        

inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico          

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira         

responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem          

incumbe formular e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a            

garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da           

Constituição da República.” No mesmo sentido: ARE 744.170-AgR, Rel. Min.          

Marco Aurélio; e AI 824.946-ED, Rel. Min. Dias Toffoli. Em segundo lugar, é             

pacífico o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode,           

sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos          

Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões         

relativas ao direito constitucional à saúde. Nesse sentido, veja-se:         

“Suspensão de Liminar. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos        

fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema         

Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde.            

Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos          

que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da          

Federação em matéria de saúde. Ordem de regularização dos serviços          

prestados em hospital público. Não comprovação de grave lesão à ordem, à            

economia, à saúde e à segurança pública. Possibilidade de ocorrência de dano            

inverso. Agravo regimental a que se nega provimento (SL 47-AgR, Rel. Min.            

Gilmar Mendes, Plenário, DJe 30.4.2010)”  

(ARE 944560, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em        

02/02/2016, publicado em DJe-033 DIVULG 22/02/2016 PUBLIC       

23/02/2016) (grifei) 

 

Com tudo que é apresentado até o momento, resta claro que a ausência da contratação               

emergencial desses profissionais em espera, para fins de combate à COVID-19, implica            

omissão do Poder Executivo em prestar de modo adequado o serviço público de saúde              

pública, um direito líquido e certo que deve ser assegurado por meio desse remédio              

constitucional. 
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IV.3. DO CHAMAMENTO DOS CONCURSADOS COMO ÚNICA FORMA        

DE GARANTIR DO DIREITO COLETIVO À SAÚDE 

 

Conforme demonstrado na parte fática, (1) há cargos vagos, (2) há concursos            

públicos válidos e concluídos com pessoal pronto para ser chamado e (3) não há restrição               

orçamentária em razão do decreto de calamidade pública. Ou seja, o chamamento possui             

pleno amparo financeiro, procedimental e legal.  

 

Ademais, a urgência imposta pelo avanço rápido da pandemia demonstra que não            

espaço para planos de médio e longo prazo. Aliás, necessita-se que novos profissionais sejam              

chamados para ontem. O único lugar do qual eles poderiam vir é dos concursos válidos e                

concluídos (um dos quais está prestes a expirar ), de modo que a alternativa aqui pautada é a                 11

única que possui viabilidade temporal. Tudo que o Poder Executivo apresentou é um mero              

Projeto de Lei concebido antes da pandemia e direcionado para o reforço de pessoal em razão                

das doenças sazonais convencionais, sem possuir qualquer relação com a COVID-19.           

Ameaças sérias devem ser combatidas com medidas à altura. 

 

V. DO PEDIDO LIMINAR 

 

A crise mundial aberta pela COVID-19 e o crescimento vertiginoso de mortos no             

mundo deixa evidente que há risco na demora da prestação jurisdicional. Observa-se que o              

vírus gerador da tem altíssima capacidade de transmissão, de maneira que os casos, sejam de               

contágio, sejam de mortes, aumentam todos os dias. O Poder Executivo já demonstrou que              

não possui um plano de ação para garantir que haja recursos humanos suficientes. A              

prestação jurisdicional, nesse caso, é urgente para evitar contágios, sequelas, mortes e nos             

11 Edital 05/2016 - SMA/SRH-SMA/CSI-SMA/ECON-SMA - Provimento dos cargos de administrador,           
assistente social, psicólogo, técnico em enfermagem, técnico em laboratório e análises clínicas, e técnico em               
turismo. De acordo com o Decreto Municipal nº 19.974/2018, expirarão no mês de junho do corrente ano. 
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afastar de um possível colapso do sistema de saúde. O periculum in mora é notório. O fumus                 

boni iuris, conforme demonstrado, possui amplo suporte constitucional. 

  

VI. REQUERIMENTOS 

  

Sendo assim, requer digne-se V.Exa a determinar: 

  

1. LIMINARMENTE, sem manifestação da parte adversa, seja garantido o         

direito líquido e certo à saúde pública por meio do imediato chamamento dos             

candidatos aos cargos de enfermeiro e técnico de enfermagem, aprovados nos           

concursos públicos nº 597 (Edital de Abertura nº 26/2019) e nº 565 (Edital de              

Abertura nº 05/2016), nos limites da quantidade de cargos atualmente vagos           

(respectivamente 70 e 102 cargos); 

 

2. a intimação do Prefeito Municipal, representante legal da autoridade coatora,          

para que, querendo, preste as informações que entenda necessárias e para           

cumprir a decisão liminar eventualmente concedida; 

 

3. a intimação do representante do Ministério Público para se manifestar; 

 

4. no mérito, seja definitivamente concedida a segurança, tornando definitiva a          

liminar eventualmente concedida; 

 

5. nos termos do art. 319, VII, do NCPC, o impetrante não possui interesse de              

realizar audiência de conciliação, até por entender que o rito especial não            

comporta a solenidade; 

6. Requer a DISTRIBUIÇÃO EM REGIME DE EXTREMA URGÊNCIA.  

  

Valor da causa: R$ 9.705,00. 

  

Em Porto Alegre, 7 de abril de 2020. 
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Jonathan Vargas Figueiredo 

OAB/RS nº 99.590 
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