
1) A DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NO MANDADO 
DE SEGURANÇA (Nº 0435022-22.2020.8.13.0000) 
MOVIDO PELO SIND-UTE ESTÁ VALENDO? 

Sim!  A decisão judicial continua valendo.

A liminar foi concedida pelo Tribunal de Justiça em 
15/04, sofrendo pequena modi� cação em 27/04 para 
excluir somente diretores e coordenadores de escola.

2) O QUE A ATUAL DECISÃO LIMINAR GARANTE?

Garante o direito dos servidores ao isolamento social e 
a suspensão de retorno às atividades, com exceção dos 
gestores escolares, até que sejam implementadas todas 
as medidas necessárias para assegurar condições de se-
gurança aos servidores da educação para o regular exer-
cício de suas funções, sem comprometimento da vida e 
saúde. O Estado precisa provar, nos autos do processo, 
que as medidas de segurança foram implementadas.

3) A ATUAL DECISÃO LIMINAR GARANTE O 
SERVIDOR DA EDUCAÇÃO QUE TRABALHA NA 
ESCOLA A EXERCER AS SUAS ATIVIDADES PELO 
REGIME ESPECIAL DO TELETRABALHO?

São necessários alguns esclarecimentos para responder 
a essa questão.

Não há no sistema público a normatização do teletraba-
lho para a educação básica e mesmo a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) só admite a Educação 
a Distância (EAD) como complementação do ensino que 
deve ser ofertado presencialmente nas escolas públicas 
e em casos excepcionais. Ou seja, o teletrabalho não é e 
não pode ser a regra do ensino básico no país. Ademais, 
esse regime de trabalho remoto pressupõe, por parte do 
empregador – no caso, o Governo Estadual – o ofereci-
mento de todas as condições ao empregado – o/a tra-
balhador/a – em educação para seu desenvolvimento. 
Quais condições: oferta de equipamento de tecnologia 
exigidos para o teletrabalho, bem como redes de dados 
que comporte as atividades e ainda a formação especí-
� ca. Nenhuma das condições foram ofertadas. Portanto, 
se não há o oferecimento das condições necessárias pela 
SEE/MG, não há que se falar em teletrabalho. 

Ainda, qualquer convocação para exercer o regime espe-
cial de teletrabalho não pode comprometer a manuten-
ção do isolamento social do servidor que está resguar-
dado pela atual decisão liminar do TJMG.

4) O SERVIDOR TEM OBRIGAÇÃO DE ADQUIRIR 
OS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E DE INFOR-
MÁTICA NECESSÁRIOS, BEM COMO, ARCAR COM 
DESPESAS RELATIVAS À INTERNET E ENERGIA 
PARA EXERCER O REGIME ESPECIAL DE TELE-
TRABALHO?

De modo algum! Como informado acima, o Estado é 
quem tem o dever de propiciar todas as condições ne-
cessárias para que o/a servidor/a possa exercer o teletra-
balho. O/a trabalhador/a em educação não tem o dever 
e obrigação de arcar com seus recursos com a compra 
de equipamentos, aquisição de internet (rede de dados) 
e outros bens para o desempenho das atividades de te-
letrabalho.

Desde que o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG) conquistou a liminar 
no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), impedindo  a quebra do isolamento social e protegendo a vida dos/
as trabalhadores/as em educação, a Secretaria de Estado da Educação (SEE/MG) tenta constantemente impor, por 
todos os meios, o regime de educação remota na rede estadual de ensino, desconsiderando a decisão judicial. 

Nos últimos dias, a SEE/MG emitiu diversos Memorandos e Orientações, tratando da implantação do “Regime Espe-
cial de Atividades Não Presenciais e do Sistema de Teletrabalho” nas unidades escolares, causando desinformação, 
desconforto e insegurança aos/as trabalhadores/as em educação básica do Estado e às comunidades escolares.

Portanto, o Sind-UTE/MG presta os seguintes esclarecimentos aos/as trabalhadores/as em educação:

Tira-dúvidas 
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5) O SERVIDOR DEVE INFORMAR O NÚMERO DE 
TELEFONE PESSOAL PARA PARTICIPAÇÃO DE 
GRUPOS DE WHATSAPP PARA O REGIME ESPE-
CIAL DE TELETRABALHO?

Em hipótese nenhuma! O número pessoal do servidor 
não deve ser disponibilizado ou mesmo informado para 
a comunidade escolar, bem como o servidor não tem o 
dever de coordenar grupos de whatsapp, tirar dúvidas 
ou mesmo atender aos estudantes por telefone. Além 
de não fazer parte do contrato de trabalho, ressalte-se, 
como já informado acima, é o Estado quem tem o dever 
de propiciar todas as condições necessárias para que o 
servidor da educação possa exercer o teletrabalho, sem 
a imposição de despesas para o trabalhador/a, ou mes-
mo a exposição dos seus dados pessoais que con� gu-
ram em exposição e violação do direito à privacidade.

6) O SERVIDOR PRECISA INFORMAR 
FORMALMENTE SE ESTÁ EXERCENDO O DIREITO 
DE GREVE?

NÃO. Esclarecemos que a decisão acerca do direito ale-
gada pela SEE/MG foi proferida antes da suspensão das 
aulas por tempo indeterminado, quando iniciou a pan-
demia da COVID-19, ou seja, não cabe qualquer discus-
são no atual momento.  Ainda, a decisão é provisória, 
ou seja, não teve o julgamento do seu mérito de� nitivo, 
pois cabe recurso pelo Sind-UTE/MG e poderá sofrer al-
terações quando forem retomadas as atividades presen-
ciais pelo Judiciário. 

7) SE O SERVIDOR NÃO TIVER CONDIÇÕES DE 
EXERCER O REGIME ESPECIAL DE TELETRABA-
LHO, ELE DEVE RETORNAR PARA A ESCOLA?

DE MODO ALGUM! A atual decisão liminar garante o iso-
lamento social do servidor por causa da pandemia pelo 
COVID-19.

8) OS/AS SERVIDORES/AS QUE EXERCEM ATIVI-
DADE EXCLUSIVAMENTE PRESENCIAL, COMO É 
O CASO DAS/OS AUXILIARES DE SERVIÇOS DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA (ASB’s), DEVEM RETORNAR 
ÀS ESCOLAS A PARTIR DO DIA 14/05 DIANTE DA 
CONVOCAÇÃO DA SEE/MG?

NÃO. A atual decisão liminar garante o isolamento social 
do servidor por causa da pandemia pelo COVID-19.

9) O SERVIDOR É OBRIGADO A EXERCER AS ATI-
VIDADES NAS ESCOLAS, MESMO EM CONDIÇÃO 
DE ESCALA DE REVEZAMENTO?

NÃO. A atual decisão liminar garante o isolamento social 
do servidor por causa da pandemia do COVID-19.

10) SE O GESTOR ESCOLAR ALEGAR QUE JÁ 
PROVIDENCIOU OS EQUIPAMENTOS DE PROTE-
ÇÃO INDIVIDUAL, O SERVIDOR É OBRIGADO A 
RETORNAR AS ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS 
ESCOLAS?

NÃO. Antes, de qualquer possibilidade de retorno, cabe 
ao Estado comprovar a implementação de todas as me-
didas de proteção e segurança no processo e o TJMG 
precisa modi� car a decisão, o que não ocorreu até o mo-
mento.

11) SE O/A SERVIDOR/A FOR CONVOCADO/A 
PARA PARTICIPAR DE QUALQUER ATIVIDADE RE-
MOTA, COMO REUNIÕES, VIDEOCONFERÊNCIAS, 
TIRA-DÚVIDAS OU OUTRAS, COMO ELE DEVE 
FAZER?

A responsabilidade pela adesão ao regime especial de 
teletrabalho é do Estado, uma vez que constitui seu de-
ver ofertar as condições necessárias, tais como: compu-
tador, tablet, celular, internet banda larga, impressora, 
software e dentre outros. Como dito anteriormente, ao/a 
trabalhador/a não cabe nenhum ônus por essas tecnolo-
gias e rede de dados.

12) O/A SERVIDOR/A É OBRIGADO/A IR À 
ESCOLA FAZER A IMPRESSÃO DO MATERIAL 
(PET) OU A ENTREGAR O MESMO AOS ALUNOS 
OU AOS SEUS FAMILIARES/RESPONSÁVEIS?

NÃO. A atual decisão liminar garante o isolamento social 
do servidor por causa da pandemia pelo COVID-19.

Em caso de eventuais dúvidas o servidor poderá fazer 
contato por telefone ou e-mail com a Subsede do Sind-
-UTE/MG mais próxima ou o Departamento Jurídico da 
Sede Central, por meio dos telefones 31.99942-7319 ou 
31.99683-2861 para melhores orientações.


