
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

SECRETARIA DE DISSÍDIOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS

Vistos.

1- A Escola Infantil Cubo Mágico Ltda.  – ME, por meio da petição Id.  39f66cf, opõe Embargos de
Declaração,  à  alegação  de  que  a  decisão  liminar  Id.  d50dd97apresenta  contradição,  o  que  a  torna
inexequível.

Alega que, considerando a suspensão das aulas desde o dia 18/03/2020, liberou todos os funcionários,
sendo que permaneceram prestando serviços somente os empregados do setor administrativo, em regime
de home office.

Aduz que o setor administrativo que permanece em operação é composto por 4 trabalhadores, a saber: 1
Coordenadora do Ensino Integral, 1 Coordenadora Pedagógica, 1 Coordenadora do Berçário e 1 Analista
de Recursos Humanos.

Registra a importância dos serviços desempenhados por esta equipe, que presta assistência remota aos
pais dos alunos e garante o pagamento dos salários dos empregados, com vencimento no próximo 5º dia
útil, uma vez que é responsável pela elaboração da folha de pagamento e envio das ordens de pagamento
para a instituição financeira, dentre outras tarefas essenciais.

Salienta que tais atividades não são terceirizadas, ou seja, são realizadas por seus empregados.

Requer,  assim,  autorização  para  que  sejam  mantidas  as  atividades  do  departamento  administrativo,
exclusivamente  em  regime  de  home  office,  para  viabilizar  o  pagamento  das  remunerações  dos
empregados, o envio de boletos de mensalidades e demais atividades essenciais.

2. A Associação Educacional de Patos de Minas – AEPM, mediante petição Id. aa221cf, opõe Embargos
de  Declaração,  com pedido  de  efeito  suspensivo  (art.  1026,  §1º,  do CPC),  ao argumento de que há
omissão na decisão liminar Id. d50dd97 e que se faz necessário observar casos específicos, para que a
saúde da coletividade não venha a sofrer danos.

Requer  que  seja  apreciada  a  situação  dos  funcionários  que  atuam  em  seu  Laboratório  de  Análises
Clínicas, que atende a rede pública de saúde, mediante convênio com o SUS, para realização de coleta de
material e exames diagnósticos de várias doenças, além de campanhas de vacinação, inclusive contra a
gripe, considerados indispensáveis à coletividade, notadamente diante da pandemia do COVID-19.

Requer autorização para funcionamento do setor de Recursos Humanos, com pelo menos 2 funcionários,
que  não  se  enquadram  em grupos  de  risco,  a  fim  de  que  possam realizar  as  tarefas  necessárias  à
elaboração da folha de pagamento.

Requer, ainda, autorização de funcionamento do setor de Tesouraria, com 1 empregado, não integrante do
grupo de risco, para que possa efetuar ordens de pagamentos de fornecedores e de contas, evitando-se,
assim, maiores prejuízos financeiros à instituição.

Requer, por fim, autorização para manter 1 vigia em cada um de seus campus, todos os dias da semana,
regime de trabalho 12x36, a fim de garantir a segurança dos estabelecimentos.
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3- A Associação Propagadora Esdeva, nos Embargos de Declaração Id. 2f787c8, apresenta os argumentos
que, no seu entender, justificam aprimoramento da decisão liminar Id. d50dd97, para que seja autorizado:

a) o trabalho presencial dos empregados que laboram no atendimento à saúde dos animais internados no
Hospital Veterinário;

b)  o trabalho presencial, enquanto se fizer necessário para implementação e manutenção do “Regime
Educacional Remoto”, conforme previsto na Portaria nº 343, de 17/03/2020, do Ministério da Educação, e
de forma concomitante, o labor remoto (teletrabalho) quando for possível;

c) o trabalho presencial e remoto dos funcionários envolvidos nas atividades de processamento de folha
de pagamento para fins de quitação dos salários dos demais empregados, processamento dos boletos de
cobranças de mensalidade e processamento de tributos e demais atos necessários para manutenção da
atividade educacional;

d) o trabalho presencial dos porteiros e demais empregados envolvidos na segurança patrimonial.

Sustenta que tais autorizações não implicarão em aglomeração ou situação de risco para os trabalhadores,
haja vista a paralisação das aulas presenciais e a adoção de medidas de saúde e segurança no trabalho.

4- O Suscitado (Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais - SINEP/MG), opõe Embargos de
Declaração Id. 2521613, para que seja sanada contradição e esclarecidos aspectos da decisão liminar Id.
d50dd97,  a  fim de  possibilitar  a  realização  de  atividades  à  distância,  para  que  as  escolas  consigam
garantir o pagamento dos auxiliares de administração escolar e dos professores, além dos demais e dos os
débitos vencidos e a vencer.

Sustenta que deve ser conferido aos auxiliares de administração escolar tratamento semelhante àquele
previsto no DC 0010443-06.2020.5.03.0000 para os professores, afim de que sejam suspensas apenas as
atividades executadas nas dependências das escolas da rede particular de ensino, de modo a viabilizar, se
possível, o teletrabalho (home office).

5- O Sistema Escolápio de Educação, por meio dos Embargos de Declação opostos sob o Id. 8ba7b01,
alega a existência de obscuridade e contradição na referida decisão liminar e  requer sua “revisão ou
reconsideração”, com o propósito de que seja permitido:

a) o trabalho presencial dos funcionários que laboram nas atividades de vigilância patrimonial, 24 horas
por  dia,  7  dias  por  semana,  inclusive  feriados,  observados os  critérios  e  condições  disciplinados  na
decisão Id.  7f6160f,  por  meio da qual foram apreciados os Embargos de Declaração da Leal Varella
Educação e Cultura Ltda.;

b) trabalho remoto (teletrabalho e/ou home Office) dos auxiliares de administração escolar cujas funções
estejam  relacionadas  ao  processamento  de  folha  de  pagamento,  guia  de  FGTS,  GPS,  cobrança  de
mensalidades, pagamento de contas, tributos etc

6- O Colégio Vimana S.A. opõe Embargos de Declaração Id. 7b99af7, com pedido de efeito modificativo,
em  face  da  aludida  decisão  liminar,  para  que  seja  permitida  a  continuidade  do  trabalho  de  seus
empregados auxiliares de administração escolar em regime de home Office.

7- A Fundação Comunitária Tricordiana de Educação opõe Embargos de Declaração Id. 8298f6b, no qual
sustenta a ocorrência de contradição e inexequibilidade da decisão liminar.

Assevera  que  diversas  atividades  de  seus  Cursos  de  Medicina  Veterinária,  Agronomia  e  Engenharia
Ambiental e Sanitária, tais como aulas práticas, estágios supervisionados, experimentos, dentre outras,
ocorrem na “Fazenda Experimental da UninCor”.

Afirma que a atuação dos empregados representados pelo SAAEMG (Suscitante) é imprescindível para
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evitar o perecimento de aproximadamente 100 animais (bovinos, cães, eqüinos galinhas e suínos) criados
na mencionada fazenda, bem assim para que não ocorra a paralisação de experimentos laboratoriais, com
dano patrimonial e científico.

Acrescenta  que,  para  o  funcionamento  do  “Regime  Educacional  Remoto”  (Portaria  nº  343,  de
17/03/2020, do Ministério da Educação), é preciso autorizar que os auxiliares de administração escolar
atuem, tanto de forma presencial, quando se fizer estritamente necessário, como em sistema de home

office.

Registra  ser  necessária  a  implantação  e  manutenção  da  infraestrutura  de  tecnologia  da  informação,
cruzando os dados da secretaria de ensino com as demais áreas da instituição.

Sustenta que as tarefas de elaboração de folha salarial e envio de ordens de pagamento não podem ser
feitas de forma remota “seja por sua própria natureza, seja pela indisponibilidade de sistema”.

Requer que lhe seja conferida autorização para que 23 empregados da Fazenda, da área de pesquisa e do
setor financeiro, compareçam à instituição, no período delimitado pela decisão, em jornada reduzida de 6
horas para a prática de atos necessários e, inclusive, para a garantia de pagamento de salários.

8- Sistema de Ensino Superior Cidade de Belo Horizonte Ltda. e Sistema de Ensino Superior Cidade de
Betim Ltda.  opõem Embargos de Declaração,  ao  argumento de que  a  decisão embargada padece  de
omissão no que respeita à possibilidade de teletrabalho (home office),  aos auxiliares de administração
escolar, de modo a viabilizar a continuidade da atividade e a prestação de serviço via EAD.

Anexam  quadro  com  a  finalidade  de  demonstrar  que  se  faz  imprescindível  a  atuação  do  setor
administrativo, pois que realiza as matrículas, comunica ao TI para abertura de salas on line, assim como
ao departamento financeiro, entrega de certificados, dentro outras atividades.

Dessa forma, requerem que lhes seja conferido tratamento isonômico à terceira interessada Lael Varella
Educação e Cultura Ltda. para permitir que cinco auxiliares de cada instituição permaneçam laborando
presencialmente,  com  horário  reduzido  de  seis  horas,  garantidas  as  condições  de  trabalho  a  ela
especificadas,  ressalvado  o  fornecimento  de  álcool  gel,  notoriamente  escasso  no  mercado,  a  ser
substituído por sabão antibactericida.

Demonstrada a possibilidade de  a  decisão liminar  atingir  relações  jurídicas  que envolvem direito  de
titularidade dos Embargantes (Escola Cubo Mágico Ltda. – ME e Outros 7), nos termos do art. 996,
parágrafo único, do CPC, determino a inclusão destes na lide como Terceiros Prejudicados.

Conheço dos Embargos de Declaração apresentados em conformidade com o disposto no art. 897-A da
CLT.

Com o propósito de manter uma coerência e razoabilidade na presente decisão, adoto as razões de decidir
constantes da decisão proferida pelo Exmo. Desembargador 1º Vice-Presidente, nos autos do processo
DC-0010463-94.2020.5.03.000 (SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
DA  REGIÃO  SUL  DO  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS  x  SINDICATO  DAS  ESCOLAS
PARTICULARES DE MINAS GERAIS e SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES
DO ENSINO DO SUL DE MINAS GERAIS), nos termos a seguir, com as adequações relativas a este
feito:

“As alegações trazidas aos autos evidenciam que a decisão Id. D50dd97 merece complementação, haja
vista  os  inúmeros  casos  semelhantes  que  fogem  ao  Estado-Juiz  prever,  de  antemão,  as  diversas
especificidades que se revelam no dia a dia das instituições de ensino.

Cumpre salientar que, em face do cenário atual de crise ocasionado pela pandemia do COVID – 19,
impõe-se a manutenção daquelas atividades afetadas aos mais diversos serviços de saúde, sejam eles de
assistência  médica  e  laboratorial  direcionados  aos  seres  humanos,  bem como  aqueles  prestados  em
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hospital veterinário.

A preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores, porém, é medida que deve permear todas
as ações voltadas ao combate ao surto do coronavirus.

Em  face  do  exposto,  conheço  dos  Embargos  de  Declaração  e  dou-lhes  provimento,  nos  termos  da
fundamentação para permitir:

a)  as  atividades  exercidas  à  distância,  ou seja,  em regime de trabalho remoto, teletrabalho ou home
Office,  com  a  utilização  de  recursos  tecnológicos  que  dispensem  o  comparecimento  físico  dos
profissionais às dependências das instituições representadas pelo SINEP/MG (Suscitado),  observada a
legislação pertinente;

b) a prestação de serviço pelos mais diversos profissionais que atuem em unidades de saúde – sejam elas
médico-hospitalares  ou  laboratórios  de  análises  clínicas,  sejam  hospitais  e  clínicas  veterinárias  ou
assemelhadas  (v.g.  fazenda  experimental,  em  que  são  mantidos  animais  e  experimentos  científicos)
vinculadas às instituições de ensino representadas pelo Suscitado;

c) a prestação de serviço presencial pelos profissionais que atuem na vigilância ou segurança patrimonial
e institucional;

d)  a prestação de serviço pelos profissionais responsáveis pelas tarefas necessárias ao pagamento das
remunerações  dos  empregados,  fornecedores,  tributos  e  cumprimento  de  todas  as  demais  obrigações
trabalhistas, fiscais e contábeis, devendo ser exercidas preferencialmente à distância, ficando autorizada a
realização destas atividades de forma presencial nas entidades de ensino, apenas nas hipóteses de ser
inviável a sua realização de forma remota;

e) trabalho presencial dos empregados cujo comparecimento se faça imprescindível à implementação e
manutenção da estrutura necessária à substituição de disciplinas presenciais por aulas que utilizem meios
e tecnologia de comunicação (art. 1º, da Portaria nº 343/2020).

No tocante às atividades a serem mantidas nas dependências das entidades representadas pelo Suscitado,
deverá ser garantido que o trabalho seja exercido em local arejado, com distância mínima de 2 metros
entre os empregados, bem como o fornecimento de água, sabão, álcool gel (na medida da possibilidade de
mercado) e  toalhas  descartáveis  de papel,  para proporcionar  condições  de  segurança no ambiente de
trabalho, sob pena de multa diária de R$30.000,00.

Em quaisquer das hipóteses acima enumeradas deverão ser excluídos da prestação de serviço presencial
todos os profissionais considerados do grupo de risco, que compreende pessoas com doenças crônicas,
que façam uso de imunossupressores, com deficiências respiratórias e outras morbidades preexistentes
que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial
atenção para os autoimunes, maiores de sessenta anos, gestantes, diabéticos, tuberculose, doenças renais,
HIV e coinfecções, hipertensos, além daqueles que tenham retornado de viagem, nos últimos quatorze
dias, em regiões com alto nível de contágio.

Não se pode deixar de mencionar, ainda, 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.

Registro que não há propriamente retroatividade, mas a liminar se completa com os esclarecimentos ora
prestados acerca da sua amplitude, daí que nenhuma sanção poderá ser imposta aos embargantes e demais
representados pelo Suscitado em relação aos temas elucidados.”

No  tocante  aos  Embargos  de  Declaração  opostos  pelo  Sistema  de  Ensino  Superior  Cidade  de  Belo
Horizonte Ltda. e Sistema de Ensino Superior Cidade de Betim Ltda., esclareço que esta ordem liminar
permite o trabalho presencial de cinco auxiliares em cada uma dessas instituições, com horário reduzido
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de seis horas, garantidas as condições de trabalho a ela especificadas, devendo observar os demais itens
da decisão liminar, ora complementada.

Intimem-se, por Oficial de Justiça, o Suscitado, na pessoa de seus representantes legais, e ao Suscitante,
por meio de seus representantes legais e/ou procuradores, bem como à 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  aos  Embargantes,  bem como ao  MPT,  por  meio  telefônico  com
certificação nos autos.

Registro  que  a  desobediência  a  esta  Ordem  Judicial  se  caracterizará,  também,  pela  oposição  de
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).

Saliento que intimações e comunicações, sempre que possível, deverão ser feitas por Oficial de Justiça, e
ante a evidente urgência, que este realize o ato a seu cargo além do horário estabelecido no art. 22 do
CPC, com as cautelas necessárias, o que se autoriza.

Tendo em vista 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.

BELO HORIZONTE/MG, 23 de março de 2020.

Camilla Guimarães Pereira Zeidler
Desembargador(a) do Trabalho
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