
ASSOCIAÇÃO MÃES E PAIS PELA DEMOCRACIA SUSTENTA EM JUÍZO A ILEGALIDADE DO 
DECRETO DO ESTADO QUE DESOBRIGA O USO DE MÁSCARA POR CRIANÇAS DE MENOS DE 12 
ANOS DE IDADE 

A AMPD ajuizou nesta segunda-feira, 28, no plantão do Foro Central de Porto Alegre, ação civil 
pública n. 50286200620228210001, em que sustenta a ilegalidade do Decreto n. 56.403/2022, 
publicado pelo Governo do Estado no último sábado e que acabou com a obrigatoriedade do 
uso de máscara por crianças com menos de 12 anos de idade. 

Segundo Júlio Sá, advogado da entidade, o Decreto é nulo, pois contraria frontalmente o art. 3º-
A, da Lei Federal n. 13.979, de 2020, que estabelece que “É obrigatório manter boca e nariz 
cobertos por máscara de proteção individual, conforme a legislação sanitária e na forma de 
regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo federal, para circulação em espaços públicos 
e privados acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes públicos coletivos”. 

Sá afirma que, segundo o parágrafo 7º, da referida norma, somente estão dispensadas da 
obrigatoriedade do uso de máscara as “... pessoas com transtorno do espectro autista, com 
deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as 
impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração médica, 
que poderá ser obtida por meio digital, bem como no caso de crianças com menos de 3 (três) 
anos de idade.” 

A ilegalidade, segundo o advogado, é reconhecida pelo próprio Governador Eduardo Leite, 
que em vídeo publicado no seu Instagram reconhece, num primeiro momento, a vigência do 
caput e do parágrafo 7º, do art. 3º-A, da Lei 13.979, assume que a PGE havia interpretado que 
a norma flexibiliza o uso de máscaras somente para crianças com menos de 3 anos, mas, num 
segundo momento, diz ter provocado o governo federal para revisar a legislação, por entender 
equivocada a exigência do uso de máscara pelas crianças, mas que diante da pouca disposição 
do governo federal, optou por solicitar uma revisão da PGE do seu parecer e, com base em 
parecer técnico da Secretaria da Saúde, resolveu editar um Decreto para revisão dessa 
obrigatoriedade no RS. 

Para a AMPD, a ilegalidade da norma estadual é flagrante, pois o STF já decidiu que os Estados 
e Municípios podem criar legislação com medidas mais restritivas que o governo federal, jamais 
mais flexíveis, como pretende com seu ilegal Decreto. 

“Se o Governador entende que a legislação federal se mostra equivocada, que procure 
convencer o Governo Federal a mudá-la, ou questione a sua legalidade em Juízo. O que não é 
possível é, a pretexto de não concordar com a norma superior, pretender modificá-la com 
Decreto Estadual, hierarquicamente incapaz de revogar norma federal”, afirmou Júlio Sá. 

Para Aline Kerber, Presidente licenciada da entidade, o Decreto de Eduardo Leite contraria as 
recomendações científicas, como as da Academia Americana de Pediatria, da Sociedade 
Brasileira de Pediatria, da Fiocruz, da Anvisa, dentre outras, que são taxativas acerca da 
importância do uso de máscara pelas crianças para prevenção da contaminação pela Covid.  
Aline afirma, ainda, ser ilógico o Decreto, pois editado em pleno Carnaval, no pior momento da 
pandemia, no pico da variante Omicron, quando ocorre o retorno obrigatório das aulas 
presenciais, com a revogação da regra do distanciamento mínimo de 1 metro entre estudantes, 
e com menos de 50% das crianças vacinadas com a primeira dose.   



O processo está nas mãos do juiz plantonista do Foro Central de Porto Alegre e a AMPD espera 
antes de quarta-feira uma liminar de antecipação de tutela que suspenda a eficácia do Decreto 
e mantenha a obrigatoriedade do uso de máscara pelas crianças não excepcionalizadas pela Lei 
Federal. 


