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MANDADO DE SEG. COLETIVO 19ª CÂMARA CÍVEL 
Nº 1.0000.20.043502-2/000 BELO HORIZONTE 
IMPETRANTE(S) SINDICATO ÚNICO DOS 

TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

AUTORID COATORA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
- SES  

INTERESSADO(A)S ESTADO DE MINAS GERAIS  

 

 

 

DECISÃO 

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS manifestou-se por meio da petição 

de número de ordem 27, pleiteando a reconsideração da decisão que 

concedeu parcialmente a liminar no âmbito da presente ação 

mandamental. 

Alega que a Deliberação nº 26/20 é resultado de um processo que 

não se iniciou com sua publicação, mas desde o momento em que houve a 

declaração de calamidade pública no Estado, por meio do Decreto nº 

47.891/20, e a determinação de fechamento das escolas, nos termos da 

Deliberação nº 18/20. 

Aduz que, no mesmo dia em que a Deliberação nº 26/20 foi 

publicada, a Secretaria de Estado da Educação expediu orientações sobre 

o regime especial de teletrabalho, contendo as diretrizes para possibilitar o 

retorno da prestação do serviço, dentre elas, a priorização do teletrabalho, 

afastamento dos servidores pertencentes ao grupo de risco e planejamento 

das atividades a serem realizadas presencialmente, mediante 

estabelecimento de escala mínima (máximo de três servidores em 

atividade concomitante por turno) e uso obrigatório de equipamentos de 

proteção individual, de forma a garantir os padrões de isolamento 

determinados pela Secretaria de Estado da Saúde. 
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Pontua inexistir qualquer normatização a estabelecer a  abertura 

das escolas, e que os gestores escolares (diretores e coordenadores de 

escola) foram orientados a comunicar aos servidores lotados em suas 

unidades a não se deslocarem à escola até que sejam devidamente 

convocados, caso necessário, o que somente poderá ocorrer após a 

conclusão do planejamento de escalas e preparação da estrutura 

necessária a garantir a segurança sanitária, inclusive por meio de 

aquisição dos materiais indispensáveis para tanto. 

Coloca que o retorno dos Auxiliares de Serviços da Educação 

Básica (sempre em escala, com revezamento e observância do máximo de 

três pessoas por turno) tem por escopo garantir a manutenção das 

condições sanitárias e prediais da unidade escolar, notadamente para se 

evitar a proliferação de focos do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da 

dengue, chikungunya e zika. 

Afirma que, em 17/04/2020, a matéria fora definitivamente 

regulamentada pela Resolução SEE nº 4.310/20, que dispõe sobre as 

normas para oferta de regime especial de atividades não presenciais e 

institui o regime especial de teletrabalho nas escolas estaduais, com o 

objetivo de assegurar o cumprimento da carga horária mínima obrigatória e 

permitir que os alunos da rede pública tenham acesso aos ensinamentos 

previstos na proposta pedagógica, reduzindo-se as perdas decorrentes do 

isolamento. 

Conclui que a Deliberação nº 26/20 foi oriunda de iter processual 

em que foram considerados, por um lado, o direito à saúde, e, por outro, o 

direito à educação, com as especificidades que a situação momentânea 

impõe, de modo a ofertar aos alunos da rede pública as mesmas chances 

e possibilidades já conferidas aos estudantes da rede privada. 

O SINDUTE manifestou-se pelo indeferimento do pedido de 

reconsideração, argumentando, em síntese, a impossibilidade fática de 

implementação do telebrabalho ou qualquer outra modalidade não 

presencial, e que as medidas tomadas pelo Estado são insuficientes para 
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assegurar o direito à saúde dos trabalhadores da educação e da 

comunidade escolar. 

Aduz, também, que a Resolução nº 4.310/20 fora elaborada “às 

pressas”, tratando-se de documento incompleto, com lacunas e que não 

atente ao comando inserto na decisão deferitória da liminar, pois não 

aponta os caminhos e medidas que deverão ser tomadas para 

operacionalização daquilo que se propõe. 

Conforme já exposto quando da apreciação da liminar, cuja 

reconsideração se pleiteia, as questões tratadas na Deliberação nº 26/20, 

por dizerem respeito à organização do serviço público de educação, estão 

sujeitas ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, sendo 

vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se na forma pela qual o administrador 

se utiliza de seu poder para prática de atos voltados à execução dessa 

finalidade, dentro da margem de liberdade que lhe é conferida pelo 

ordenamento jurídico. 

Entretanto, tal fato não representa óbice ao controle jurisdicional 

dos atos administrativos discricionários, não somente no aspecto formal, 

mas também quanto ao mérito, sendo possível o exame de sua 

razoabilidade, notadamente quando há lesão a princípios e garantias 

constitucionais. 

No caso em apreço, a liminar pleiteada pelo impetrante fora 

parcialmente deferida para suspender a determinação contida na 

Deliberação nº 26/20, quanto à data de retorno das atividades de 

determinados servidores do quatro de pessoal da Secretaria de Educação 

(14/04/2020), até a regulamentação e implementação das medidas nela 

estabelecidas, assegurando-se a referidos agentes as condições para o 

exercício de suas atribuições, sem comprometimento de sua vida e saúde. 

Consignou-se, naquela decisão, que, a despeito de a deliberação 

ter estabelecido uma série de medidas destinadas a garantir a prestação 

do serviço público de educação durante o estado de calamidade, 

adotando-se as precauções necessárias ao controle da pandemia, 

determinou-se o retorno quase que imediato dos servidores ao trabalho, 
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sem que houvesse notícias da regulamentação e implementação dessas 

medidas de segurança e controle sanitário. 

Contudo, após o deferimento da medida de urgência, o Estado de 

Minas Gerais compareceu aos autos e juntou documentos, demonstrando 

que, no mesmo dia em que a Deliberação nº 26/20 fora publicada 

(09/04/2020), a Secretaria do Estado da Educação expediu o Memorando 

nº 30/20, destinado aos Superintendentes Regionais de Ensino, contendo 

orientações sobre o regime de teletrabalho, dentre elas: 

 - determinação de adoção do regime de teletrabalho como regra, 

salvo para os casos em que não houver possibilidade de aplicação dessa 

modalidade de cumprimento de jornada, seja pela natureza da atividade, 

seja pela falta dos meios físicos e tecnológicos compatíveis; 

 - afastamento dos servidores por meio do gozo de folgas 

compensativas, férias-prêmio, férias individuais, ou compensação de carga 

horária, caso seja impossível a adoção do teletrabalho e o serviço puder 

ser descontinuado; 

 - fixação de escala de trabalho, com adoção do regime de 

revezamento, quando não houver possibilidade de teletrabalho e o serviço 

não puder ser descontinuado;  

 - restrição do horário de atendimento ao público e suspensão do 

atendimento presencial, mediante adoção de outros recursos para 

atendimento remoto; 

 - estabelecimento da lista de serviços que não devem ser 

paralisados; 

 - critérios para registro do regime de teletrabalho, elaboração do 

mapeamento de viabilidade dessa modalidade de cumprimento de carga 

horária e inserção do plano individual do teletrabalho do servidor; 

 - orientações para cadastro no regime especial e realização do 

“ponto digital”; 
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 - procedimentos obrigatórios para afastamento dos servidores que 

apresentem sintomas característicos da doença e para aqueles que 

tiverem contato com pessoas infectadas; 

 - definição das ações a serem adotadas pelos gestores escolares 

(diretores e coordenadores de escola) para implantação do teletrabalho e 

elaboração da forma de prestação do serviço presencial; 

 - responsabilidades dos gestores e servidores durante o período de 

teletrabalho;  

 - procedimentos obrigatórios a serem adotados com os servidores 

integrantes do grupo de risco. 

No dia 13/04/2020, a Secretária de Estado de Educação, por meio 

da Comunicação Interna nº 01/20, elaborou documento (“Carta Aberta aos 

Gestores Escolares”), em que ressaltou a necessidade de retomada 

progressiva das atividades remotas mediante a adoção de práticas 

voltadas à garantia do mínimo de perdas possíveis no aprendizado dos 

alunos, levando-se em consideração a complexa situação sanitária atual. 

De acordo com referido documento, os gestores escolares, na 

condição de líderes de cada unidade escolar, teriam a responsabilidade de 

elaborar planejamento específico para a retomada da prestação do serviço 

de educação, preferencialmente por meio de atividades remotas, bem 

como organizar escala de trabalho entre os servidores que exercem as 

funções de Auxiliares de Serviços da Educação Básica, com, no máximo, 

três pessoas em atividade presencial por turno, evitando-se longos 

deslocamentos de suas residências até a escola e com a utilização dos 

equipamentos de proteção individual e dos procedimentos de higienização, 

de forma a assegurar os padrões sanitários determinados pela Secretaria 

da Saúde. 

Ademais, os gestores foram orientados a comunicar aos servidores 

lotados em suas unidades a não se deslocarem à escola até que sejam 

devidamente convocados, caso necessário, o que somente deverá ocorrer 

após a conclusão do planejamento de escalas e preparação da estrutura 
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necessária a garantir a segurança sanitária, inclusive por meio de 

aquisição dos materiais indispensáveis para tanto. 

Após a concessão da liminar na presente demanda, a Secretaria de 

Estado da Educação editou a Resolução nº 4.310/20, que dispõe sobre as 

normas para a oferta do regime especial de atividades não presenciais e 

institui o regime especial de teletrabalho nas escolas da rede pública 

estadual de ensino. 

Nos termos do disposto no art. 2º, do referido ato normativo, as 

escolas estaduais devem reorganizar seus calendários, abrangendo a 

realização de atividades escolares não presenciais, para minimizar as 

perdas dos estudantes em decorrência da suspensão das atividades 

presenciais. 

Quanto à implementação do regime de teletrabalho, as normas 

insertas nos artigos 21 a 26, assim estabelecem: 

Art. 21 - O Regime Especial de Teletrabalho, no 
âmbito do Sistema Estadual de Educação, aplicado 
ao servidor que estiver lotado e em exercício nas 
unidades escolares da Rede Pública Estadual de 
Ensino, passa a ser regido pelas regras próprias 
estabelecidas na Deliberação do Comitê 
Extraordinário COVID-19 No 26, de 8 de abril de 
2020, pelos termos e condições desta Resolução e 
Anexos, bem como Orientações Complementares 
expedidas pela Secretaria de Estado de Educação.  

Art. 22 - No âmbito do Regime Especial de 
Teletrabalho, o Gestor Escolar deverá:  

I - elaborar plano de escalonamento/rodízio de 
servidores que, excepcionalmente, executem suas a 
atividades em regime presencial na unidade escolar, e 
proceder com o envio, em período a ser estabelecido, 
e por meio de canal de comunicação a ser divulgado, 
para aprovação pela Superintendência Regional de 
Ensino, conforme modelo disponível no ANEXO II - 
PLANO DE ESCALONAMENTO/RODÍZIO DE 
SERVIDORES, EM REGIME PRESENCIAL NA 
UNIDADE ESCOLAR, A SER APROVADO PELA 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO, 
desta Resolução;  

II - elaborar mapeamento escolar de viabilidade e 
prioridades para implementação do Regime Especial 
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de Teletrabalho na unidade escolar e proceder com o 
envio, em período a ser estabelecido, e por meio de 
canal de comunicação a ser divulgado, para controle 
e registro pela Superintendência Regional de Ensino, 
conforme modelo disponível no ANEXO III - 
MAPEAMENTO DE VIABILIDADES E PRIORIDADES 
DA UNIDADE ESCOLAR - REGIME ESPECIAL DE 
TELETRABALHO, desta Resolução;  

III - designar atividades aos servidores da unidade 
escolar em regime especial de teletrabalho, mediante 
preenchimento de plano de trabalho individual, 
conforme modelo disponível no ANEXO IV - PLANO 
DE TRABALHO INDIVIDUAL, desta Resolução;  

IV - acompanhar a execução do plano de trabalho 
individual dos servidores da unidade escolar e validar 
o relatório de atividades que deverá ser elaborado por 
cada servidor, conforme modelo disponível no 
ANEXO V - RELATÓRIO DE ATIVIDADES, desta 
Resolução;  

V - elaborar controle interno de distribuição do Plano 
de Estudos Tutorado (PET) pela unidade escolar e 
proceder com o envio, em período a ser estabelecido, 
e por meio de canal de comunicação a ser divulgado, 
para controle e registro pela Superintendência 
Regional de Ensino, conforme modelo disponível no 
ANEXO VI - CONTROLE INTERNO DE 
DISTRIBUIÇÃO DO PLANO DE ESTUDOS 
TUTORADO (PET), desta Resolução.  

Art. 23 - O servidor que desempenhar suas atividades 
no âmbito do Regime Especial de Teletrabalho 
deverá:  

I – cumprir diretamente as atividades previstas no 
plano de trabalho individual, sendo vedada a sua 
realização por terceiros, servidores ou não;  

II – consultar regularmente os meios de comunicação 
disponíveis, conforme periodicidade pactuada com o 
Gestor Escolar;  

III – atender, durante a jornada de trabalho e pelos 
meios de comunicação disponíveis, às solicitações do 
Gestor Escolar para prestar esclarecimentos sobre as 
atividades desempenhadas e o cumprimento das 
demandas estabelecidas;  

IV – elaborar relatório de atividades, conforme modelo 
disponível no ANEXO V - RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES, desta Resolução, no qual serão 
especificadas as entregas realizadas.  

Art. 24 - Diante do contexto excepcional e das 
especificidades do Sistema Estadual de Educação, os 
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formulários contidos no Anexo III - Plano de Trabalho 
Individual e Anexo IV - Relatório de Atividades, desta 
Resolução poderão ser assinados pelo Gestor 
Escolar e servidor, para fins de validação e controle, 
sem prejuízo da frequência do período, após o retorno 
às a atividades presenciais na unidade escolar, 
devendo o servidor, obrigatoriamente, proceder com a 
entrega desses documentos na unidade escolar, 
quando do seu retorno presencial.  

Art. 25 - As atividades realizadas pelos servidores da 
unidade escolar, no âmbito do Regime Especial de 
Teletrabalho, deverão ser executadas, 
preferencialmente, no seu horário regular de trabalho 
da unidade escolar.  

Art. 26 - As atividades realizadas pelos Auxiliares de 
Serviços de Educação Básica (ASB), 
excepcionalmente, em regime presencial, deverão ser 
executadas, preferencialmente, no seu horário regular 
de trabalho da unidade escolar, observadas as 
seguintes determinações para a garantia das 
condições sanitárias e de manutenção predial:  

I - definição de uma escala mínima de servidores, 
limitada ao máximo de até 3 (três) pessoas em 
atividade presencial concomitante por turno, cabendo 
inclusive escalonamento/rodízio, nos dias úteis da 
semana, entre os servidores;  

II - garantia do distanciamento de, no mínimo, 3 (três) 
metros entre os servidores em exercício na unidade 
escolar;  

III - utilização obrigatória dos equipamentos de 
proteção individual, a serem fornecidos pela unidade 
escolar, tais como máscara profissional ou caseira e 
luvas, e dos procedimentos de higienização, como 
lavar frequentemente as mãos com água corrente e 
sabão, utilizar álcool 70% e não compartilhar 
materiais ou equipamentos utilizados para a limpeza 
dos espaços escolares.  

Parágrafo único. Caso seja necessária a presença de 
outros servidores na unidade escolar, em razão da 
impossibilidade do teletrabalho, pelas razões 
elencadas nesta Resolução, ou por necessidade 
institucional, cabe ao Gestor Escolar também aplicar o 
disposto neste artigo. 

 

Diante desses elementos, vislumbra-se que o Estado de Minas 

Gerais, após a concessão da liminar, editou ato normativo, que tinha por 
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escopo regulamentar o regime de teletrabalho e realização das atividades 

presenciais nas escolas. 

O Sindicato, por outro lado, alega que a Resolução nº 4.310/20 

contém normatização vaga e imprecisa, com lacunas e que não atente ao 

comando inserto na decisão deferitória da liminar, pois não aponta os 

caminhos e medidas que deverão ser tomadas para operacionalização 

daquilo que se propõe. 

Em verdade, não se olvida que a resolução em comento, para ter 

efetividade, requer a concretização de medidas necessárias à realização 

do teletrabalho e retorno das atividades presenciais, tarefas que foram 

atribuídas aos gestores escolares, requerendo, portanto, sua prévia 

atuação. Na prática, isso significa que referidos agentes devem voltar ao 

trabalho para que seja possível a retomada da prestação do serviço 

público de educação pelos demais servidores. 

Tal circunstância poderia levar à conclusão de não ter ocorrido o 

cumprimento da decisão deferitória da liminar, relativamente ao comando 

de implementação das medidas necessárias ao retorno dos servidores ao 

exercício de suas funções, no entanto, pela análise das peculiaridades do 

caso concreto, entendo que a atuação dos gestores escolares, na atual 

situação, afigura-se imprescindível à retomada progressiva das atividades 

escolares, até porque, pelo cargo/função que ocupam, são os 

responsáveis pela administração da instituição de ensino. Ademais, 

conhecem as especificidades da unidade escolar que gerem, de forma a 

melhor atender à finalidade precípua de todo esse processo, que consiste 

na prestação do serviço público de educação - direito social assegurado a 

todos os cidadãos -, sem se olvidar da necessidade de se garantir 

condições de trabalho que preservem a vida e a saúde dos servidores e da 

população em geral, face ao novo panorama decorrente da pandemia. 

Assim, ao que tudo indica, para que os demais servidores da 

educação possam retornar, progressivamente, ao trabalho, os gestores 

escolares devem, na esteira das determinações emanadas pela Secretaria 

de Educação, elaborar as medidas necessárias à implementação do 
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teletrabalho e da realização das atividades por meio presencial, 

concretizando-as. 

Poder-se-ia argumentar acerca da desarrazoabilidade da 

determinação de retorno dos gestores escolares nesse momento, no 

entanto, o documento juntado pelo próprio Sindicato (nº 42), consistente 

em um manifesto elaborado pelo Grupo Independente de Gestores 

Escolares, aponta que os diretores escolares, no período de 18 de março a 

13 de abril de 2020, não interromperam a administração das unidades 

escolares, o que reforça a afirmação contida alhures, no sentido da 

imprescindibilidade da atuação desses profissionais para a adoção das 

medidas de retorno às atividades escolares, em prol dos alunos da rede 

pública de educação, com observância, é claro, das providências 

necessárias à prevenção e controle da pandemia e à garantia da saúde e 

integridade dos próprios servidores. 

Ressalto, ainda, que os diversos atos administrativos que tratam da 

questão ora discutida estabelecem diretrizes a serem seguidas pelos 

gestores para a adoção do teletrabalho e do regime de trabalho presencial, 

dentre elas:  

 - priorização do trabalho por meio remoto;  

- retomada das atividades presenciais somente quando não 

houver a possibilidade de teletrabalho e o serviço não puder ser 

descontinuado;  

 - determinação de afastamento (compensação, férias-prêmio, 

férias regulamentares, compensação de carga horária) dos servidores 

que não puderem prestar o teletrabalho, quando o serviço puder ser 

descontinuado;  

- prioridade dos servidores integrantes do grupo de risco, tanto 

para a realização do teletrabalho, quanto para seu afastamento;  

 - elaboração de escalas reduzidas de trabalho (máximo de três 

servidores), para o cumprimento da jornada presencial, com a 



     
 
 
 
 

Nº 1.0000.20.043502-2/000 

 

 
Fl. 11/13 

 
Número Verificador: 100002004350220002020416806 

utilização obrigatória dos equipamentos de proteção individual, a 

serem fornecidos pela unidade escolar; 

 - convocação dos servidores apenas após a conclusão do 

planejamento das escalas e preparação das unidades, mediante 

estabelecimento da infraestrutura necessária à garantia das normas 

de segurança sanitária, com a possibilidade de aquisição dos 

materiais necessários para tanto. 

Vê-se, portanto, que a retomada das atividades dos servidores da 

educação será feita, preferencialmente, por meio remoto, e, somente na 

impossibilidade de descontinuidade do serviço e adoção desse modo de 

cumprimento da carga horária (como ocorre, por exemplo, com os 

Auxiliares de Serviço da Educação Básica), é que será necessário o 

exercício da atividade de forma presencial (salvo no caso dos servidores 

integrantes do grupo de risco), hipótese em que deverão ser tomadas as 

precauções sanitárias indispensáveis à prevenção e controle da doença. 

O Sindicato alega não ser possível a adoção do teletrabalho como 

regra geral, pois a imensa maioria dos servidores não dispõe de condições 

para cumprimento da jornada de forma remota, o que, na prática, implicará 

no retorno massivo das atividades de forma presencial. Da mesma forma, 

aduz a ineficácia de qualquer modalidade de ensino que não seja a 

presencial, tendo em vista a situação socioeconômica de muitos 

estudantes. 

Ocorre que tais questões (viabilidade da realização do teletrabalho; 

possibilidade de disponibilização, aos servidores, dos meios tecnológicos 

necessários para tanto; implementação do ensino à distância para os 

alunos da rede pública), encontram-se infensas ao controle jurisdicional, 

pois, ao Poder Judiciário é vedado adentrar no juízo de conveniência e 

oportunidade realizado pela Administração quanto à organização e forma 

de prestação do serviço público, até porque se presume que os 

administradores são dotados de expertise necessária para gerir a coisa 

pública, em prol do interesse público.  
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Com efeito, ainda que questionável, sob o ponto de vista da 

eficiência, a decisão da Administração em retomar as aulas por meio do 

ensino à distância (teleaulas), tendo em vista o alcance dessa medida, 

considerando as condições socioeconômicas dos alunos da rede pública, o 

que poderá acarretar uma assimetria ainda maior entre esses alunos, não 

cabe ao Poder Judiciário o exame da valoração da decisão administrativa. 

Vale dizer: o aplauso ou lamento do acerto ou erro do gestor é insindicável. 

Quanto ao cumprimento da jornada de forma remota, conforme já 

dito, na impossibilidade de adoção do teletrabalho, o retorno às atividades 

presenciais somente será exigido quando o serviço não puder ser 

descontinuado, sendo que, nos demais casos, os servidores devem ser 

afastados. 

Por fim, é importante esclarecer que a manifestação da Secretária 

de Estado da Educação (“Carta Aberta dos Gestores”) no sentido de que o 

retorno dos servidores às atividades somente poderá ocorrer após a 

conclusão do planejamento de escalas e a preparação das unidades de 

ensino para receber os profissionais com toda a estrutura necessária de 

segurança sanitária, bem como a determinação de fornecimento e 

utilização obrigatória dos equipamentos de proteção individual são 

obrigações que vinculam a Administração Pública, que, a toda evidência, 

não pode promover a retomada das atividades pelos demais servidores da 

educação sem a efetiva implementação dessas medidas. 

Por todo o exposto, entendo que o Estado de Minas Gerais 

demonstrou ter cumprido, em parte, as determinações contidas na decisão 

deferitória da liminar, razão pela qual a revogo, parcialmente, apenas 

para autorizar o retorno dos gestores escolares (diretores e 

coordenadores de escola), para que possam elaborar as medidas 

necessárias à implementação do regime de teletrabalho e do trabalho 

presencial, nos termos das determinações e diretrizes impostas pelo 

Comitê Extraordinário COVID-19 e pela Secretaria de Estado da 

Educação. 
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Outrossim, mantenho a determinação de suspensão de retorno 

quanto aos demais servidores, até que sejam implementadas as 

medidas estabelecidas pelo Comitê Extraordinário COVID-19 e pela 

Secretaria de Estado da Educação, de forma a assegurar aos 

servidores da educação as condições para o regular exercício de suas 

funções, sem comprometimento de sua vida e saúde. 

Intime-se.   

Belo Horizonte, 22 de abril de 2020. 

 

 

DES. BITENCOURT MARCONDES 
Relator 
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