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APEOESP tem ação coletiva 
de recálculo de quinquênios

ATENÇÃO PROFESSORES!

A APEOESP tomou conhecimen-
to de que advogados particula-
res têm procurado os professo-

res para que ingressem com a ação do 
recálculo do quinquênio, de forma que 
o adicional por tempo de serviço incida 
sobre os vencimentos integrais.

Reforçamos a informação já divul-
gada em nossos boletins: a APEOESP 
possui esta mesma ação coletiva que 
beneficiará todos os associados, sendo 
que já tem decisão favorável inclusive 
no Tribunal de Justiça. No momento, 
apenas está sendo discutido o fator de 
atualização monetária e o percentual de 
juros de mora que serão empregados 
no cálculo das parcelas vencidas.

Como a ação coletiva é de 2006, 
poderão ser executadas as parcelas 
desde o ano de 2001, sendo certo que, 
nesse período, os professores recebiam 
várias gratificações que não estavam 
incorporadas aos vencimentos, como a 
gratificação geral (GG), gratificação por 
trabalho educacional (GTE), prêmio de 
valorização etc.

Dessa maneira, como todos os 
associados são beneficiários da ação 
coletiva, orientamos o associado a não 
ingressar com ação individual, pois a 
individual prevalece sobre a coletiva, 

o que poderá afastar o direito de se 
habilitar depois para receber o crédito 
na coletiva.

Além disso, como na ação somen-
te podem ser executadas as parcelas 
vencidas no quinquênio anterior ao 
ajuizamento da demanda, o associado 
que ingressar com ação individual pode-
rá executar parcelas dos últimos cinco 
anos, o que será prejudicial, porquanto 
na coletiva serão executadas parcelas 
desde o ano de 2001 (já que a ação 
coletiva foi distribuída no ano de 2006).

Quando ficar definido o fator de 
atualização e o percentual de juros de 
mora a serem aplicados no cálculo das 
parcelas vencidas, a APEOESP divulgará 
os procedimentos para que o associado 
seja beneficiado com a decisão obtida 
na ação coletiva.

Esclarecendo: o artigo 129 da Cons-
tituição Estadual determina que a sexta 
parte e os adicionais por tempo de ser-
viço sejam pagos sobre os vencimentos 
integrais. Entretanto, o Estado calcula 
os adicionais temporais apenas sobre 
o salário-base e as verbas incorporadas.

É prática do governo estadual con-
ceder adicionais, gratificações, abonos 
etc., em vez de reajustar os vencimen-
tos, de forma a evitar a incidência dos 

adicionais temporais sobre essas verbas. 
Tal prática sempre foi combatida no 
Poder Judiciário, seja para estender tais 
verbas para os aposentados ou para que 
as mesmas integrem o cálculo da sexta 
parte ou dos quinquênios.

Há muito tempo que a APEOESP 
ingressa com ações judiciais para plei-
tear o recálculo da sexta parte sobre 
os vencimentos integrais, sendo que 
inúmeros professores já ajuizaram essa 
ação e muitos deles inclusive já recebe-
ram o seu crédito.

Em caso de dúvidas, procurar o 
departamento jurídico da APEOESP 
para orientações.



Secretaria de Comunicação

Reposição dos dias da greve

Inscrição para o Concurso de Diretor 
abre dia 3 de julho

O “Diário Oficial” trouxe publicado 
na edição desta sexta-feira, 23, o Edital 
do Concurso de Diretor de Escola 
da Secretaria de Estado da Educação, 
com 1878 vagas.  As inscrições serão 
abertas às 10 horas do dia 3 de julho e 
encerradas às 23h59 do dia 17 de julho.

As inscrições serão feitas somente 
pela Internet, no site www.nossorumo.
org.br. O candidato deve preencher a 
ficha de inscrição e transmitir os dados 
pela Internet. O valor da inscrição é de 
R$ 82,73. O boleto deve ser impresso 
e pago em qualquer agência bancária 
até a data limite de inscrição, ou seja, 
17 de julho. O candidato deve fazer, 
antes da inscrição, o cadastro no site 
do Instituto Nosso Rumo.

Podem requerer o desconto de 
50% no valor da inscrição estudantes 
regularmente inscritos em curso supe-
rior de graduação ou de pós-graduação, 
ou aqueles que recebem remuneração 
mensal inferior a dois salários-mínimos 
ou estejam desempregados. Para tanto, 
devem preencher requerimento, que 
pode ser obtido no site do Instituto 
Nosso Rumo, e encaminhá-lo junto aos 
documentos comprobatórios, até 4 de 
julho, via SEDEX ou correspondência 
com aviso de recebimento (AR) ao 
Instituto Nosso Rumo, rua Conde de 

Irajá, nº 13, Loja 5, Vila Mariana, CEP 
04119-010, São Paulo/SP, indicando no 
envelope: Secretaria de Estado da Edu-
cação – Concurso Público – Solicitação 
de redução do valor da inscrição.

É importante frisar que o compro-
vante de inscrição é o boleto bancário 
devidamente quitado, que deverá ser 
mantido em poder do candidato e 
apresentado no local de realização da 
prova objetiva, prevista para acontecer 
no dia 3 de setembro nas 91 diretorias 
de ensino do Estado de São Paulo.

A partir do dia 17, o candidato deve 
conferir se a inscrição foi deferida, por 
meio do site www.nossorumo.org.
br. Caso a inscrição seja indeferida, o 
candidato pode interpor recurso, no 
prazo de três dias úteis após a concre-
tização do evento; no caso, até o dia 
20 de julho.

Da prova
O concurso público ocorrerá em 

duas fases: Prova Objetiva (de caráter 
eliminatório e classificatório), prevista 
para o dia 3 de setembro; e de Títulos 
e Experiência Profissional, de caráter 
exclusivamente classificatório. A prova 
objetiva será composta por setenta 
questões de múltipla escolha – sendo 
sessenta de conhecimentos gerais de 

Diretor de Escola e dez de conheci-
mento aplicado do Diretor de Escola. 
Serão aprovados os candidatos que 
obtiverem nota igual ou superior a 
cinquenta pontos na prova.

Da Formação
De acordo com o artigo 8º da Lei 

Complementar 836, de 30 de dezem-
bro de 1997, são requisitos mínimos de 
titulação e tempo de serviço para provi-
mento do cargo de Diretor de Escola:
1.  Ter no mínimo 8 (oito) anos de efe-

tivo exercício de Magistério, desde 
que exercido em escola devidamen-
te autorizada e reconhecida pelo 
órgão do respectivo sistema.

2.  Ser portador de pelo menos um dos 
títulos abaixo:

2.1.  Diploma de Licenciatura Plena em 
Pedagogia;

2.2.  Diploma de Pós-graduação na área 
de Educação.

A íntegra do Edital está publicada 
no site da APEOESP – www.apeoesp.
org.br.

Até o presente momento, a Secre-
taria Estadual da Educação não atendeu 
às constantes solicitações da Diretoria 
da APEOESP de organização para a 
reposição dos dias 28, 29, 30 e 31 de 
março quando professores participaram 
da greve nacional da Educação. Diante 
deste quadro, a APEOESP ingressará 
com ação coletiva para retirada das 
faltas deste período e a devolução dos 
valores descontados.

A greve é um direito assegurado aos 
trabalhadores, dentre os quais os servi-
dores públicos, nos termos do art. 9º da 
Constituição Federal (“É assegurado o 

direito de greve, competindo aos traba-
lhadores decidir sobre a oportunidade 
de exercê-lo e sobre os interesses que 
devam por meio dele defender”). Já o ar-
tigo 37 da Constituição determina que o 
direito de greve será exercido nos termos 
e nos limites definidos em lei específica.

O Supremo Tribunal Federal (STF), 
quando do julgamento do Mandado de 
Injunção nº 712-PA, em outubro de 
2007, decidiu que a greve no serviço 
público é legal, afirmando também que 
enquanto não houver lei específica 
sobre o assunto vale a lei de greve dos 
trabalhadores da iniciativa privada (Lei 

Federal nº 7783/89), com pequenas 
adaptações ao serviço público.

Portanto, a greve é um direito cons-
titucional confirmado pelo STF. 

Nessa seara, como os professores 
estão sem reajuste desde o ano de 
2014, a greve é um instrumento legíti-
mo de reivindicação e os docentes não 
podem ser prejudicados pela adesão ao 
movimento grevista realizado de 28 a 
31 de março.

A ação coletiva defende o direito 
constitucional à greve, com a retirada 
das faltas e a devolução dos valores 
descontados.


