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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
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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

1 - Revogo a decisão Id. d8a488c.

2 - Por motivo de foro íntimo, declaro-me suspeito para atuar nestes autos, na forma da lei.

Encaminhem-se os autos ao Desembargador competente, na forma da Portaria GP nº 1, de 02 

de janeiro de 2020.

BELO HORIZONTE/MG, 18 de maio de 2020.

Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto

Desembargador(a) do Trabalho
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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

O SINEP-MG (Suscitado), em face do despacho Id. 34b255f, aduz que as escolas do Estado de

Minas Gerais aguardam decisão acerca dos requerimentos formulados em 27/04/2020 (Id.

d8789ad), que dizem respeito à alegação de existência de fatos novos decorrentes da MP 936

/2020 e da ADI 6363, que permitem a celebração de acordo individual com o empregado para

redução da jornada e salário, bem como para a suspensão do contrato de trabalho (Id. 2d97774).

Assevera que se trata de questão crucial para as instituições de ensino e para a manutenção dos

empregos.

Afirma que as escolas estão fechadas, sendo que muitas delas não estão conseguindo ministrar

aulas à distância e outras optaram por oferecer o ensino remoto a alguns seguimentos.

Destaca a diversidade da educação infantil, básica e fundamental.

Aduz que o Suscitante representa os auxiliares de administração escolar do Estado de Minas

Gerais, sendo que em razão da suspensão das aulas presenciais, a maioria dos empregados do

setor administrativo (auxiliares de limpeza, porteiros, vigias, auxiliares de sala, apoio pedagógico,

auxiliares administrativos, financeiro, almoxarife, reprografia, técnicos de informática,

manutenção predial, monitor, auxiliares de classe, motorista, , dentre outros) não estãooffice boy

trabalhando, uma vez que muitas funções são incompatíveis com o teletrabalho.

Salienta que grande parte dos empregados estão em casa, já gozaram férias e tiveram horas

negativas lançadas no banco de horas, restando como opção a celebração de acordo individual

para redução da jornada e salário, a suspensão do contrato de trabalho ou a rescisão contratual.

Ressalta que as aulas presenciais estão suspensas desde 18/03/2020 e não será viável

compensar o elevado número de horas negativas lançadas no banco de horas.

Reitera pedido de revisão da liminar concedida em 18/03/2020, complementada pela decisão

proferida em 27/03/2020, ao menos para autorizar a possibilidade de as escolas aplicarem a MP

936/2020, sem que isso incorra na multa por descumprimento.

Destaca que a decisão liminar foi expressa ao determinar a suspensão das atividades

presenciais, “sem prejuízo da remuneração”, sob pena de multa de R$ 30.000,00.

Assinado eletronicamente por: Ana Maria Amorim Rebouças - Juntado em: 18/05/2020 11:28:29 - 905150e
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Assevera que a sua preocupação consiste no fato de que a redução da jornada e do salário ou a

suspensão de contrato importará na , conforme preceituado pela MP 936“perda de remuneração”

/2020, entretanto, parte dessa remuneração será paga pelo governo como benefício emergencial

e que a ajuda compensatória não tem natureza salarial.

Acrescenta que, “ainda que as escolas paguem um complemento, uma ajuda compensatória,

conforme previsto no art. 9º da referida Medida Provisória, essa terá natureza indenizatória e por

”.isso também irá implicar em redução salarial

Pondera que “não é possível que apenas essa categoria empresarial seja a única que não possa

”.ter uma ajuda do governo para pagar parte dos gastos de sua folha de pagamento

Argumenta que diversos contratos educacionais foram rescindidos, que houve aumento da

inadimplência, concessões de descontos individualizados e que tem aumentado a pressão pelos

órgãos públicos de proteção ao consumidor pelo deferimento de desconto linear nas

mensalidades.

Requer a reconsideração do despacho Id. 34b255f, para que seja suspensa a decisão liminar

proferida no dia 18/03/2020 (Id. d50dd97), e autorizada a possibilidade de celebração de acordos

individuais com empregados do setor administrativo (redução da jornada e salário/suspensão de

contrato), nos termos da MP 936/2020, sem caracterizar descumprimento da decisão liminar.

Na hipótese de entendimento diverso, requer a designação de audiência no prazo máximo de 48

horas.

Relatado, decido.

Registro que as circunstâncias de extrema gravidade relacionadas à pandemia da COVID-19,

que ensejaram o deferimento da decisão liminar Id. d50dd97, complementada nos julgamentos

de embargos (Id. 7f6160f, Id. 57cfac7, Id. 83d9ea2 e Id. 044fe41) não deixaram de existir, razão

pela qual a arguição de perda de objeto da ação não merece acolhimento.

Ressalto que é inegável o crescente número de casos de pessoas infectadas pelo Coronavírus

no Estado de Minas Gerais e nos demais Estados da Federação (202.918 casos confirmados no

Brasil até o dia 14/05/2020, conforme dados divulgados no do Ministério da Saúde), inclusivesite 

com o aumento significativo do número de óbitos para 13.993 pessoas, com taxa de letalidade de

6,9% (https://covid.saude.gov.br/).

Diante disso, a despeito das medidas adotadas pelas autoridades governamentais no sentido de

suspender as aulas presenciais, considero necessária a manutenção da decisão liminar

concedida, observados os esclarecimentos prestados nas decisões de embargos de declaração,

que se mostram, a meu ver, adequados à tutela dos interesses dos trabalhadores, das

instituições de ensino e da coletividade.

Assinado eletronicamente por: Ana Maria Amorim Rebouças - Juntado em: 18/05/2020 11:28:29 - 905150e
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Cumpre observar que, desde o ajuizamento do presente Dissídio, algumas adequações se

revelaram necessárias a fim de permitir, além da prestação de serviços fora das dependências

das escolas - consubstanciada no regime de trabalho remoto, com a utilização de recursos

tecnológicos - a realização de atividades afetadas aos mais diversos serviços de saúde, bem

como inúmeras outras vinculadas à vigilância, limpeza, transporte, informática, pagamento etc.,

consoante decisão Id. 57cfac7.

O Governo Federal, por meio da MP 927/2020, de 22/03/2020, estabeleceu as medidas

trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto

Legislativo nº 6 de 20/03/2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente do Coronavírus.

Ademais, no dia 1º/04/2020, foi publicada a MP 934/2020, que dispõe sobre normas

excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das

medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº

13.979 de 06/02/2020.

Nessa mesma data, a MP 936/2020 foi publicada, a fim de estabelecer o Programa Emergencial

de Manutenção do Emprego e da Renda e as medidas trabalhistas complementares para o

enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6 de 20

/03/2020 e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-

19.

Saliento a importância da negociação coletiva e das individuais, com a participação, sempre que

necessário, dos Sindicatos Patronais, dos estabelecimentos de ensino, dos Sindicatos

Profissionais e dos profissionais afetos para dirimirem as mais diversas questões que estão

surgindo em face da excepcionalidade da atual conjuntura de pandemia.

Assim, tendo em vista uma interpretação lógico-sistemática dos fundamentos constantes da

liminar, complementada pelas decisões proferidas em embargos de declaração, tem-se que

devem ser considerados os diversos dispositivos legais que estabelecem medidas trabalhistas

para enfrentamento do estado de calamidade, dentre os quais as mencionadas medidas

provisórias.

Registro que, em sessão de julgamento realizada em 17/04/2020, o pleno do STF não

referendou a medida cautelar proferida pelo Ministro Ricardo Lewandovisk na ADI 6.363,

mantendo a possibilidade de celebração de acordo individual, sem a obrigatoriedade do crivo

posterior dos sindicatos, para implementação das medidas emergenciais previstas no art.3º da

citada medida provisória.

Desta forma, a decisão liminar proferida nestes autos deve ser cumprida à luz da determinação

da Corte Constitucional.

Assinado eletronicamente por: Ana Maria Amorim Rebouças - Juntado em: 18/05/2020 11:28:29 - 905150e
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Cumpre observar que a decisão liminar, ao determinar a preservação da remuneração de forma

integral, levou em conta a inexistência, na data em que foi proferida (18/03/2020), de autorização

legal para alteração de jornada e salário ou suspensão contratual.

O mencionado provimento judicial não pode ser entendido como óbice à adoção de medidas que

vieram a ser disciplinadas nas mencionadas medidas provisórias, com o justo propósito de

preservar os empregos e as rendas, assim como garantir a continuidade das atividades laborais

e empresariais.

Na hipótese de celebração de acordo para redução proporcional de jornada de trabalho e

salários, bem como para suspensão temporária de contrato de trabalho, com previsão de

pagamento do denominado benefício especial de preservação do emprego e da renda, não se

pode exigir que seja mantida a remuneração integral do trabalhador tal como determinado na

decisão liminar Id. d50dd97.

Ressalto que, para os trabalhadores que não pactuarem acordo individual ou não forem

abrangidos por instrumento normativo que autorize as medidas previstas no art. 3º da MP 936

/2020, prevalece a ordem de suspensão de atividades nas dependências das escolas

representadas pelo Suscitado, sem prejuízo da remuneração, observados os esclarecimentos

prestados naquelas decisões que apreciaram os embargos de declaração.

Diante da evolução do contexto fático e normativo relacionado à pandemia da COVID-19, e do

entendimento explicitado pelo STF, tem-se que os posicionamentos adotados em decisões

judiciais estão sujeitos a adequações.

Registro que a tentativa de encontrar uma solução consensual para o impasse poderá ser

implementada, tanto pelo prosseguimento das negociações diretas, bem como em audiência de

conciliação designada para o dia 27/05/2020, oportunidade em que poderão ser debatidas todas

questões deduzidas pelas partes.

Dê-se ciência ao Ministério Público do Trabalho por meio do sistema PJe-JT.

P.I.

BELO HORIZONTE/MG, 18 de maio de 2020.

Ana Maria Amorim Rebouças

Desembargador(a) do Trabalho
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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

O SINEP-MG (Suscitado), em face do despacho Id. 34b255f, aduz que as escolas do Estado de

Minas Gerais aguardam decisão acerca dos requerimentos formulados em 27/04/2020 (Id.

d8789ad), que dizem respeito à alegação de existência de fatos novos decorrentes da MP 936

/2020 e da ADI 6363, que permitem a celebração de acordo individual com o empregado para

redução da jornada e salário, bem como para a suspensão do contrato de trabalho (Id. 2d97774).

Assevera que se trata de questão crucial para as instituições de ensino e para a manutenção dos

empregos.

Afirma que as escolas estão fechadas, sendo que muitas delas não estão conseguindo ministrar

aulas à distância e outras optaram por oferecer o ensino remoto a alguns seguimentos.

Destaca a diversidade da educação infantil, básica e fundamental.

Aduz que o Suscitante representa os auxiliares de administração escolar do Estado de Minas

Gerais, sendo que em razão da suspensão das aulas presenciais, a maioria dos empregados do

setor administrativo (auxiliares de limpeza, porteiros, vigias, auxiliares de sala, apoio pedagógico,

auxiliares administrativos, financeiro, almoxarife, reprografia, técnicos de informática,

manutenção predial, monitor, auxiliares de classe, motorista, , dentre outros) não estãooffice boy

trabalhando, uma vez que muitas funções são incompatíveis com o teletrabalho.

Salienta que grande parte dos empregados estão em casa, já gozaram férias e tiveram horas

negativas lançadas no banco de horas, restando como opção a celebração de acordo individual

para redução da jornada e salário, a suspensão do contrato de trabalho ou a rescisão contratual.

Ressalta que as aulas presenciais estão suspensas desde 18/03/2020 e não será viável

compensar o elevado número de horas negativas lançadas no banco de horas.

Reitera pedido de revisão da liminar concedida em 18/03/2020, complementada pela decisão

proferida em 27/03/2020, ao menos para autorizar a possibilidade de as escolas aplicarem a MP

936/2020, sem que isso incorra na multa por descumprimento.

Destaca que a decisão liminar foi expressa ao determinar a suspensão das atividades

presenciais, “sem prejuízo da remuneração”, sob pena de multa de R$ 30.000,00.
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Assevera que a sua preocupação consiste no fato de que a redução da jornada e do salário ou a

suspensão de contrato importará na , conforme preceituado pela MP 936“perda de remuneração”

/2020, entretanto, parte dessa remuneração será paga pelo governo como benefício emergencial

e que a ajuda compensatória não tem natureza salarial.

Acrescenta que, “ainda que as escolas paguem um complemento, uma ajuda compensatória,

conforme previsto no art. 9º da referida Medida Provisória, essa terá natureza indenizatória e por

”.isso também irá implicar em redução salarial

Pondera que “não é possível que apenas essa categoria empresarial seja a única que não possa

”.ter uma ajuda do governo para pagar parte dos gastos de sua folha de pagamento

Argumenta que diversos contratos educacionais foram rescindidos, que houve aumento da

inadimplência, concessões de descontos individualizados e que tem aumentado a pressão pelos

órgãos públicos de proteção ao consumidor pelo deferimento de desconto linear nas

mensalidades.

Requer a reconsideração do despacho Id. 34b255f, para que seja suspensa a decisão liminar

proferida no dia 18/03/2020 (Id. d50dd97), e autorizada a possibilidade de celebração de acordos

individuais com empregados do setor administrativo (redução da jornada e salário/suspensão de

contrato), nos termos da MP 936/2020, sem caracterizar descumprimento da decisão liminar.

Na hipótese de entendimento diverso, requer a designação de audiência no prazo máximo de 48

horas.

Relatado, decido.

Registro que as circunstâncias de extrema gravidade relacionadas à pandemia da COVID-19,

que ensejaram o deferimento da decisão liminar Id. d50dd97, complementada nos julgamentos

de embargos (Id. 7f6160f, Id. 57cfac7, Id. 83d9ea2 e Id. 044fe41) não deixaram de existir, razão

pela qual a arguição de perda de objeto da ação não merece acolhimento.

Ressalto que é inegável o crescente número de casos de pessoas infectadas pelo Coronavírus

no Estado de Minas Gerais e nos demais Estados da Federação (202.918 casos confirmados no

Brasil até o dia 14/05/2020, conforme dados divulgados no do Ministério da Saúde), inclusivesite 

com o aumento significativo do número de óbitos para 13.993 pessoas, com taxa de letalidade de

6,9% (https://covid.saude.gov.br/).

Diante disso, a despeito das medidas adotadas pelas autoridades governamentais no sentido de

suspender as aulas presenciais, considero necessária a manutenção da decisão liminar

concedida, observados os esclarecimentos prestados nas decisões de embargos de declaração,

que se mostram, a meu ver, adequados à tutela dos interesses dos trabalhadores, das

instituições de ensino e da coletividade.
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Cumpre observar que, desde o ajuizamento do presente Dissídio, algumas adequações se

revelaram necessárias a fim de permitir, além da prestação de serviços fora das dependências

das escolas - consubstanciada no regime de trabalho remoto, com a utilização de recursos

tecnológicos - a realização de atividades afetadas aos mais diversos serviços de saúde, bem

como inúmeras outras vinculadas à vigilância, limpeza, transporte, informática, pagamento etc.,

consoante decisão Id. 57cfac7.

O Governo Federal, por meio da MP 927/2020, de 22/03/2020, estabeleceu as medidas

trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto

Legislativo nº 6 de 20/03/2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente do Coronavírus.

Ademais, no dia 1º/04/2020, foi publicada a MP 934/2020, que dispõe sobre normas

excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das

medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº

13.979 de 06/02/2020.

Nessa mesma data, a MP 936/2020 foi publicada, a fim de estabelecer o Programa Emergencial

de Manutenção do Emprego e da Renda e as medidas trabalhistas complementares para o

enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6 de 20

/03/2020 e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-

19.

Saliento a importância da negociação coletiva e das individuais, com a participação, sempre que

necessário, dos Sindicatos Patronais, dos estabelecimentos de ensino, dos Sindicatos

Profissionais e dos profissionais afetos para dirimirem as mais diversas questões que estão

surgindo em face da excepcionalidade da atual conjuntura de pandemia.

Assim, tendo em vista uma interpretação lógico-sistemática dos fundamentos constantes da

liminar, complementada pelas decisões proferidas em embargos de declaração, tem-se que

devem ser considerados os diversos dispositivos legais que estabelecem medidas trabalhistas

para enfrentamento do estado de calamidade, dentre os quais as mencionadas medidas

provisórias.

Registro que, em sessão de julgamento realizada em 17/04/2020, o pleno do STF não

referendou a medida cautelar proferida pelo Ministro Ricardo Lewandovisk na ADI 6.363,

mantendo a possibilidade de celebração de acordo individual, sem a obrigatoriedade do crivo

posterior dos sindicatos, para implementação das medidas emergenciais previstas no art.3º da

citada medida provisória.

Desta forma, a decisão liminar proferida nestes autos deve ser cumprida à luz da determinação

da Corte Constitucional.
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Cumpre observar que a decisão liminar, ao determinar a preservação da remuneração de forma

integral, levou em conta a inexistência, na data em que foi proferida (18/03/2020), de autorização

legal para alteração de jornada e salário ou suspensão contratual.

O mencionado provimento judicial não pode ser entendido como óbice à adoção de medidas que

vieram a ser disciplinadas nas mencionadas medidas provisórias, com o justo propósito de

preservar os empregos e as rendas, assim como garantir a continuidade das atividades laborais

e empresariais.

Na hipótese de celebração de acordo para redução proporcional de jornada de trabalho e

salários, bem como para suspensão temporária de contrato de trabalho, com previsão de

pagamento do denominado benefício especial de preservação do emprego e da renda, não se

pode exigir que seja mantida a remuneração integral do trabalhador tal como determinado na

decisão liminar Id. d50dd97.

Ressalto que, para os trabalhadores que não pactuarem acordo individual ou não forem

abrangidos por instrumento normativo que autorize as medidas previstas no art. 3º da MP 936

/2020, prevalece a ordem de suspensão de atividades nas dependências das escolas

representadas pelo Suscitado, sem prejuízo da remuneração, observados os esclarecimentos

prestados naquelas decisões que apreciaram os embargos de declaração.

Diante da evolução do contexto fático e normativo relacionado à pandemia da COVID-19, e do

entendimento explicitado pelo STF, tem-se que os posicionamentos adotados em decisões

judiciais estão sujeitos a adequações.

Registro que a tentativa de encontrar uma solução consensual para o impasse poderá ser

implementada, tanto pelo prosseguimento das negociações diretas, bem como em audiência de

conciliação designada para o dia 27/05/2020, oportunidade em que poderão ser debatidas todas

questões deduzidas pelas partes.

Dê-se ciência ao Ministério Público do Trabalho por meio do sistema PJe-JT.

P.I.

 

BELO HORIZONTE/MG, 18 de maio de 2020.

Ana Maria Amorim Rebouças

Desembargador(a) do Trabalho
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