
 

 
 

OFÍCIO 134/2021 

À Direção 

Assunto: Proibição de convocação dos (as) professores (as) durante as fases laranja e 

vermelha do chamado “Plano São Paulo”, conforme sentença exarada nos autos da 

Ação Civil Pública autuada sob o nº 1065795-73.2020.8.26.0053  

Osasco, 12 de Março de 2021. 

Ilmo.(A). Sr.(a) 

Temos o dever de informá-los que este Sindicato, filiado à Federação dos Professores 

do Estado de São Paulo – FEPESP e, consequentemente, os trabalhadores e 

trabalhadoras por ele representados, sindicalizados ou não, estão abrangidos na 

sentença exarada em 08 de março pp, pela Dra. Simone Gomes Rodrigues Casoretti, em 

Ação Civil Pública em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, autuada sob o nº 

1065795-73.2020.8.26.0053, ante o Decreto Estadual nº 65.384, de 17 de dezembro de 

2020. 

Tal sentença, exarada nos autos da Ação Civil Pública acima referida, possui comando 

claro e não é passível de dubiedade, conforme segue: 

“(...) JULGO PROCEDENTE a ação, nos termos do art. 

487, I do CPC, para condenar a ré na obrigação de não 

fazer consistente em não realizar atividade presencial 

com convocação dos filiados das entidades autoras, 

nas escolas de educação básica do Estado de São Paulo 

(públicas e privadas), estaduais ou municipais, nas 

fases laranja e vermelha do Plano São Paulo, devendo 

atuar nos limites do Decreto no. 65.061/2020, bem 

como para considerar como nulo o disposto no art. 11, 

§ 7º da Resolução SEDUC 95/2020” 

A sentença é clara e não deixa margem a dúvidas e tem eficácia imediata: resta 

PROIBIDO que educadores e educadoras representados pelos Sindicatos filiados à 

FEPESP sejam convocados para aulas ou quaisquer atividades presenciais que 

possibilitem o contato entre professores, professoras e alunos no ambiente escolar. E 

vai além, tornando nula a norma estadual que possibilitava a convocação dos 

trabalhadores docentes e não docentes para atividades presenciais. 

 



 

Importante destacar que os professores e as professoras desenvolveram expertise no 

ano anterior para desempenhar as atividades docentes em ambiente remoto, com 

mínimos prejuízos ao conteúdo programático e ao aprendizado dos alunos e das alunas 

e estão disponíveis para continuarem a exercer as atividades na modalidade 

teletrabalho, utilizando as plataformas de ensino e os equipamentos disponibilizados 

pelas Escolas.  

Ante o exposto, requeremos o imediato cumprimento da referida decisão judicial em 

vigor e com plena eficácia e, por conseguinte, que seja determinada a imediata 

interrupção das atividades letivas presenciais nesse estabelecimento de ensino e que 

sejam tornadas sem efeito as convocações dos professores para exercer as atividades 

docentes em suas dependências, sob pena de sujeitarem-se às consequências legais. 

 

Aproveitamos para informar que a FEEESP, o SIEEESP e os SINEPEs do Estado receberam 

ofício de teor semelhante. 

 

Ficamos à disposição para os esclarecimentos que julgar necessários. 

 

Atenciosamente, 

Onassis Matias Xavier 
PRESIDENTE 
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