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Ministério Público dá 
parecer favorável em 
ação da APEOESP por 
reajuste salarial

Conforme informado em nossos Bole-
tins, a APEOESP ingressou com ação 
coletiva para que o Estado reajuste 
o salário base dos Professores de 

Educação Básica I (PEB I), que atualmente se 
encontram quase 10% abaixo do Piso Salarial 
Profissional Nacional (PSPN).

A ação da APEOESP é contrária a que esta 
adequação seja feita na forma de abono sa-
larial, como pretende o governo do Estado. 
Queremos reajuste, com seus devidos reflexos 
nas escalas de vencimentos. Obtivemos, num 
primeiro momento, liminar concedida pelo Juiz 
da 7ª Vara. Ocorre que o governo estadual 
recorreu desta decisão e o Tribunal de Justiça 
suspendeu a liminar.

Nesta nova fase, de análise do recurso do 
governo, o processo foi enviado ao Ministério 
Público Estadual, que deu parecer favorável à 
nossa ação, inclusive afirmando que o reajuste 

decorre da própria lei federal que determina o 
cumprimento do piso.

É importante lembrar que a APEOESP possui 
uma outra ação em trâmite no TJSP, de junho de 
2016, que reivindica da Justiça que ordene ao 
Estado o cumprimento da Constituição Federal, 
no que diz respeito à revisão anual dos salários.

Estamos há três anos sem reajuste salarial. 
Esta luta é prioridade para a APEOESP e atua-
mos em todas as frentes: tentando arrancar do 
governo estadual um processo de negociação, 
mobilizando a categoria neste processo de pres-
são, denunciando nos meios de comunicação 
e, também, utilizando a via judicial.

Também estamos participando da Comissão 
Paritária com as demais entidades e a Secretaria 
da Educação - instituída a partir da nossa pressão 
- cujo tema central é o cumprimento da Meta 
17 do Plano Estadual de Educação, que prevê a 
equiparação dos nossos salários aos salários dos 



Secretaria de Comunicação

O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou 
nesta data que o julgamento do recurso do 
governo no processo da APEOESP que pede 
que os professores bem avaliados sejam re-
conduzidos aos projetos da pasta será realizado 
no dia 04/07, antecipando data anteriormente 
divulgada. 

Como se sabe, a SEE alterou a forma e o 

cronograma de atribuição de aulas, inviabilizan-
do que esses profissionais pudessem retornar 
a projetos como salas de leitura, mediação 
escolar e outros, ainda que tenham sido bem 
avaliações em suas funções. Com isso, perdem 
os professores, perdem os estudantes e per-
dem também as escolas, que passam a dispor 
de menos recursos didático-pedagógicos. 

Recondução aos Projetos 
da pasta

No próximo dia 27 de junho, o Secretário da 
Educação deverá participar de audiência pública 
convocada pela Comissão de Educação e Cultu-
ra da Assembleia Legislativa com o objetivo de 
prestar contas das ações à frente da Secretaria.

A APEOESP participará da audiência e cobra-

rá respostas às diversas demandas da categoria , 
entre elas a necessidade urgente de um reajuste 
a todos os professores.

É importante a presença de todos! 
A audiência acontecerá no Auditório Franco 

Montoro a partir das 13h00.

Audiência Pública com 
Secretário da Educação

demais profissionais com formação equivalente 
à nossa. 

Somos uma numerosa categoria com mais 
de 230 mil profissionais na ativa. Podemos fazer 
desta força numérica uma grande força política. 
No segundo semestre, devemos realizar um 
grande movimento.

Devemos também participar da mobilização 
da greve geral no dia 30 de junho. Vamos re-
forçar a luta contra a reforma da previdência, 
contra a reforma trabalhista, contra o corte de 
investimentos na Educação, contra o desvio de 
recursos para a SPPREV e outras áreas, contra 
o fechamentos de classes, por condições de 
trabalho e tantas outras necessidades de nossa 
categoria e da classe trabalhadora em geral.  


