
	

	

Dourados/MS, 11 de agosto de 2020. 

INFORME JURÍDICO – 01/2020 

OBJETO: Questionário MEC -  Portaria 544 de 16 de junho de 2020. 

Prezados servidores filiados à ADUEMS – Seção Sindical do ANDES, 

 

 

Vimos, por meio do presente informativo, em atenção à consulta formulada 

pela Diretoria da ADUEMS, apresentar análise acerca da obrigatoriedade ou não da 

participação na pesquisa realizada pelo Ministério da Educação (MEC), via internet, 

pelos desdobramentos trazidos pela Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, no que 

se refere ao questionário para compartilhar as experiências com as aulas em época 

de restrições e isolamento social, diante da circulação do novo coronavírus. 

Sempre oportuno esclarecer que o aludido ato normativo tem caráter 

excepcional, com prazo de duração estabelecido até 31 de dezembro de 2020. 

Observa-se que a intenção demonstrada pelo Ministério da Educação é 

entender a percepção dos alunos e professores sobre a nova rotina de aulas e 

estudos, bem como obter informações sobre as ferramentas e tecnologias utilizadas 

no caso das substituições ocorridas nos cursos presenciais com a utilização de TICs. 

Prima facie, a intenção é razoável e proporcional, haja vista que quanto 

maior compreensão da realidade enfrentada tanto por docentes, quanto por 

discentes, torna-se mais fácil para o ministério aferir quais medidas seriam cabíveis a 

serem implementadas para facilitar as atividades remotas. 

Entretanto, o que gera insegurança e cautela é a forma pela qual está 

sendo exigido o cadastro dos docentes na plataforma do questionário, a qual solicita 



	

	

informações sigilosas, como nome completo, Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, e-

mail particular, dentre outras, das quais não são necessárias para que se atinja a 

finalidade pretendida, ou pelo menos, anunciada do questionário. 

Noutro norte, pelo que se extrai das portarias em que se fundamenta o 

questionário, não há qualquer norma em que se preveja a obrigatoriedade dos 

docentes na aludida pesquisa, portanto, partindo-se do pressuposto de que a 

Administração Pública deve agir unicamente com respaldo nas disposições legais, 

não havendo lei determinando o preenchimento de questionário, tal ato se torna 

facultativo e não poderá prejudicar o servidor que optar por não o realizar. 

Ante ao exposto, apesar da finalidade do questionário aparentar ter 

razoável justificativa, desaconselha-se o seu preenchimento, pois exige informações 

sigilosas do servidor, das quais não são necessárias para que se atinja a finalidade 

pretendida.  

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

Romulo Almeida Carneiro 

OAB/MS 15.746 

Edgar A. G. Fernandes 

OAB/MS 19.237 

Gustavo Agostini Colman 

OAB/MS 23.977 
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