
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 03ª REGIÃO
Gabinete da Presidência
DC 0010466-49.2020.5.03.0000
SUSCITANTE: SINDICATO DOS AUX DE ADM ESCOLAR DO ESTADO DE M
GERAIS
SUSCITADO: SINDICATO DAS ESCOLAS PARTICULARES DE MINAS GERAIS

Vistos.

1-  O Suscitante (SAAEMG), por meio da manifestação Id.  2fe7a1e, discorre sobre a importância do
trabalho desenvolvido pelos auxiliares de administração escolar para o funcionamento das instituições de
ensino.

Aduz que não se opõe à permissão para que esses profissionais, especialmente aqueles que atuam nos
setores de Recursos Humanos, Tesouraria e Financeiro, laborem no sistema home office, com estrutura
fornecida  pela  instituição,  sendo que  não se  pode exigir  que  o  trabalhador  arque  com despesas  não
pertinentes a sua rotina.

Manifesta sua aquiescência com a permissão para que clínicas médicas e veterinária funcionem “nos
moldes das clínicas públicas, considerando o Estado de Calamidade” decretado pelo Estado de Minas
Gerais, além dos cuidados para que seja observada uma distância de segurança, com fornecimento de
luvas,  máscaras,  álcool  em  gel  70%,  detergentes  e  toalhas  descartáveis,  além  do  fornecimento  de
transporte privado para os trabalhadores.

Registra sua concordância com a manutenção das atividades de vigilância, em número mínimo suficiente
para preservar a segurança das instituições, mediante os mesmos cuidados.

Aduz que, apenas na hipótese de não ser possível o funcionamento dos setores de Recursos Humanos,
Tesouraria e Financeiro em regime de trabalho remoto, que seja autorizado o trabalho presencia, sempre a
observância das medidas de segurança à saúde desses profissionais.

Alega que os especialistas preveem que pico de contaminação ocorrerá entre os meses de abril e maio
deste ano.

Alega, ainda, que o governo de Minas Gerais decretou o Estado de Calamidade Pública e suspendeu as
atividades escolares inclusive nas instituições privadas de ensino, por período indeterminado.

Requer,  assim,  que  os  efeitos  da  decisão  liminar,  com as  exceções  nela  previstas,  sejam estendidos
enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública, como forma de preservação da saúde e da vida dos
trabalhadores , assim como de toda a população.

2- A Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, na petição Id. ef88d31, requer que seja esclarecido o
direito de as escolas exigirem a prestação de serviço dos auxiliares de administração escolar fora das suas
dependências, na modalidade de trabalho home office, tal como vem ocorrendo nos demais segmentos da
sociedade, por serem imprescindíveis.

3-  O  Instituto  Metodista  Izabela  Hendrix,  mantenedora  do  Centro  Universitário  Metodista  Izabela
Hendrix  e  do  Colégio  Metodista  Izabela  Hendrix,  requer  sua  habilitação  como terceiro  interessado.
Apresenta procuração e atos constitutivos (petição Id.e884e7d e documentos).

Defiro desde já a habilitação requerida. 

4- Soebrás – Sociedade Educativa do Brasil Ltda., requer a reconsideração da decisão liminar Id. (petição
Id. c6c8081), ao argumento de que a paralisação de todas as atividades dos trabalhadores representados
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pelo Suscitante (SAAEMG) inviabiliza o cumprimento da mencionada decisão.

Ressalta que os artigos 2º, 3º e 4º da Medida Provisória 927 de 22/03/2020 regulamentam o trabalho na
modalidade home office.

Requer a autorização para a realização de atividades em home office,  bem como a permissão para o
trabalho de forma presencial, quando não for possível realizá-lo fora de suas dependências.

Requer, também, permissão para o trabalho presencial dos porteiros e demais funcionários do setor de
segurança patrimonial.

Requer, por fim, a concessão de prazo de 5 dias para apresentação de procuração e atos constitutivos.

5- A Lael Varella Educação e Cultura Ltda. traz aos autos fotografias, com o propósito de comprovar a
adoção das medidas de segurança determinadas na decisão Id. 7f6160f, que apreciou seus Embargos de
Declaração (petição Id. 65F9221 acompanhada de  documentos).

Aduz que a entrada em vigor da referida Medida Provisória nº 927/2020 constitui fato novo.

Argumenta  que,  assim  como outras  pessoas  jurídicas  de  direito  privado,  precisará  suportar  os  ônus
financeiros advindos do estado de calamidade reconhecido em razão da “emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus” e que serão necessários esforços para manutenção
dos contratos de trabalho de seus empregados.

Aduz que, no seu entender, as medidas previstas na mencionada medida provisória - em especial aquelas
relativas a teletrabalho, antecipação de férias individuais, férias coletivas, aproveitamento e antecipação
dos feriados e banco de horas - não representam afronta à decisão liminar Id. d50dd97.

Requer a manifestação expressa deste Juízo “acerca da aplicação imediata destas medidas às instituições
de ensino que se encontram abrangidas pelo presente Dissídio Coletivo”.

Anexa aos  autos  a  Recomendação feita  pela  Promotoria  de  Justiça  do  Procon-MG ao Sindicato das
Escolas Particulares do Estado de Minas Gerais – SINEP/MG (Id. 276ffdc).

6- A Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, na qualidade de representante da Escola Técnica da
Santa Casa e da Instituição de Ensino Superior Faculdade Santa Casa, opõe Embargos de Declaração em
face da decisão liminar Id. d50dd97, para que sejam autorizadas as atividades em regime de trabalho
remoto ou home office (Id.11aa7c7).

 7 - A AMEC Instituição de Educação Ltda. opõe os Embargos de Declaração Id. 1Fa9c93, ao argumento
de que há omissão a ser sanada na decisão Id. d50dd97. 

Afirma  que  merece  complementação  a  referida  decisão  quanto  à  eventual  comparecimento  as  suas
dependências de auxiliares de administração escolar que estão em home office e não são do grupo de
risco, apenas quando se fizer indispensável, de modo a viabilizar a  continuidade da prestação de serviços.

Afirma,  ainda,  a  necessidade  do  comparecimento  de  faxineiras,  em  dias  ou  turnos  alternados,  para
limpeza e manutenção das suas instalações.

Assevera que algumas atividades desenvolvidas pelos auxiliares não podem ser  executadas de forma
remota, seja por sua própria natureza, seja pela indisponibilidade de sistema para realização mediante
home office.

Discorre sobre a essencialidade dos serviços realizados pelos  auxiliares de administração, responsáveis
pelo pagamento de salários e ordens de pagamento de fornecedores e contas, com observância às medidas
de saúde e segurança no trabalho.
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Requer,  assim,  a  complementação da decisão embargada para que seja autorizado “aos auxiliares  de
administração escolar que estão trabalhando em sistema de home office, que não se enquadram em grupos
de  risco,  a  atuação  na  forma  presencial,  esporadicamente,  apenas  quando  se  fizerem  estritamente
necessário”, bem como o “comparecimento de faxineiras, em dias ou turnos alternados, de modo a evitar
encontro entre elas, para limpeza e manutenção das suas dependências”.

Saliento,  de  início,  que  recebo  as  manifestações  como Embargos  Declaração.  No  entanto,  deixo  de
observar  a  ordem  cronológica  das  petições  apresentadas  nos  autos,  em  razão  de  critérios  de
prejudicialidade das matérias a serem apreciadas e de coerência lógica.

Verifico a perda de objeto dos requerimentos formulados pela AGE-MG (Id. ef88d31), pela Soebrás (Id.
c6c8081), da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte (Id. 11aa7c7) e AMEC Instituto de Educação
Ltda. (Id. 1fa9c9) em face do disposto na decisão Id. 57cfac7, que apreciou os Embargos de Declaração
opostos pela Escola Cubo Mágico Ltda. – ME e Outros 7 e adotou as razões de decidir constantes da
decisão  proferida  pelo  Exmo.  Desembargador  1º  Vice-Presidente,  nos  autos  do  processo
DC-0010463-94.2020.5.03.0000. 

Cumpre ressaltar, que foram prestados esclarecimentos para permitir “as atividades exercidas à distância,
ou  seja,  em  regime  de  trabalho  remoto,  teletrabalho  ou  home  Office  (...)  observada  a  legislação
pertinente”; a prestação de serviço presencial pelos profissionais que atuem na vigilância ou segurança
patrimonial  e  institucional;  bem  como  para  autorizar  a  realização  de  determinadas  atividades,
relacionadas a pagamento de empregados e de obrigações diversas, de forma presencial nas entidades de
ensino,  nas  hipóteses  de  ser  inviável  a  sua  realização  de  forma remota  em setores  cujas  atribuições
estejam relacionadas ao pagamento de remunerações dos trabalhadores e demais obrigações, tendo sido,
também, ressalvada “a necessidade de profissionais nas áreas de transporte, serviços gerais, higienização
e limpeza, informática, manutenção, serviço social, suprimentos, compras e, por certo, alguns poucos não
mencionados, mas decorrentes da contingência imperiosa da profissão”.

Vale  frisar,  que  as  instituições  de  ensino,  cientes  dos  riscos  impostos  à  coletividade  pela  pandemia
causada pelo “Coronavírus”, devem empreender todos seus esforços, inclusive mediante a adoção dos
diversos mecanismos tecnológicos disponíveis para restringir, ao máximo, as atividades a serem mantidas
nas  dependências  das  entidades  representadas  pelo  Suscitado  (SINEP-MG),  sendo  que  estas  foram
permitidas em situações excepcionais.

No tocante às questões levantadas pela Lael Varela Educação e Cultura Ltda., reitero que na decisão Id.
57cfac7 explicitou-se a possibilidade de implantação do regime de teletrabalho, o que foi igualmente
previsto no inciso I, do art. 3º da Medida Provisória nº 927/2020.

As  demais  medidas  instituídas  no  mencionado  dispositivo  legal  não  constituem objeto  dos  pedidos
formulados pelo Suscitante  (SAAEMG),  de  modo que extrapolam os limites  do  presente  Dissídio  e
independem de  manifestação deste Juízo,  devendo ser  observados os  requisitos  legais  previstos  para
adoção de cada uma dessas “alternativas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública
e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19)”,
de forma individualizada, pelas instituições de ensino interessadas.

Tendo em vista  o requerimento formulado pelo Suscitante (SAAEMG) e diante do contexto atual  de
agravamento da pandemia causada pelo COVID-19, entendo por bem estender, por tempo indeterminado,
os efeitos da decisão liminar Id. D50dd97, complementada pelas decisões Id. 7f6160f  e Id. 57cfac7.

Dessa  forma,  conheço  dos  Embargos  e  dou-lhes  provimento  parcial  para  estender,  por  tempo
indeterminado, os efeitos da Decisão.

Ressalto  que,  em  momento  oportuno,  poderá  ser  avaliada  a  conveniência  de  sua  manutenção  ou
revogação. 

Registro  que  a  desobediência  a  esta  Ordem  Judicial  se  caracterizará,  também,  pela  oposição  de
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dificuldades  injustificadas  por  quaisquer  das  partes,  com  possibilidade  de  apuração  de  eventual
responsabilidade pessoal dos dirigentes sindicais e dos empregadores, inclusive de natureza penal (art. 9º,
§2º, da CR).

 Intimem-se, por Oficial de Justiça, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, representada
pela Advocacia Geral do Estado – AGE (Av. Afonso Pena, 4000, Belo Horizonte), do inteiro teor da
presente medida, na forma da Lei.

Dê-se ciência da presente decisão ao Suscitante e ao Suscitado,   por meio de seus representantes legais
e/ou  procuradores,  aos  Embargantes,  bem como ao  MPT,  por  meio  telefônico  e/ou  eletrônico,  com
certificação nos autos.

Saliento que intimações e comunicações, sempre que possível, deverão ser feitas por Oficial de Justiça, e
ante a evidente urgência, que este se realize o ato a seu cargo além do horário estabelecido no art. 212 do
CPC, com as cautelas necessárias, o que se autoriza.

Considerando a  urgência  e  relevância  dos  fatos,  bem como os  princípios  da  celeridade  e  economia
processual, a presente decisão terá força de ofício e mandado judicial.

 P.I.

BELO HORIZONTE/MG, 26 de março de 2020.

Camilla Guimarães Pereira Zeidler
Desembargador(a) do Trabalho

https://pje.trt3.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/d...

4 of 4 27/03/2020 09:29


