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Secretaria de Comunicações

LIMINAR GARANTE QUE
PROFESSORES READAPTADOS 

REQUEIRAM APOSENTADORIA ESPECIAL

Dispensa de ponto para reuniões de representantes
Em 06 de julho de 2013, o Diário Oficial do Estado publicou a autorização 

para dispensa de ponto dos professores para as seguintes reuniões:
 

09.08.13: RR - Reunião de Representantes
16.08.13: CER - Reunião do Conselho Estadual de Representantes

Frente a informações recebidas 
pelo Sindicato sobre não pagamento 
de professores, sobretudo da “catego-
ria O”, a Presidência da APEOESP fez 
contato com a Secretaria da Educação 
que se comprometeu a realizar o pa-
gamento,  em folha suplementar, no 
dia 25 de julho (quinta-feira). Segundo 
a CGRH, também poderão ser pagas 
reposições de aulas já realizadas. Caso 
a folha suplementar não ocorra, o Sin-
dicato tomará as providências cabíveis.

A APEOESP não assume respon-
sabilidade sobre quaisquer outras in-
formações, oriundas de outras fontes.

Levantamento urgente
Todas as  subsedes devem      

Em setembro de 2012, a APEO-
ESP impetrou mandado de se-
gurança coletivo para assegurar 

que o tempo de readaptação fosse 
contado para fins de aposentadoria 
especial. O Juiz da 9ª Vara da Fa-
zenda Pública da Comarca de São 
Paulo concedeu a medida liminar 
para assegurar aos professores rea-
daptados o direito à aposentadoria 
especial: “Sem prejuízo de entendi-
mento diverso quando da prolação 
da sentença, verifico a relevância 
dos fundamentos invocados, pois 
os professores readaptados, em 
virtude de problema de saúde, 
realizam funções correlatas àque-
las referentes ao trabalho em sala 
de aula, mediante orientação aos 
alunos, retirada de dúvidas, acom-
panhamento pedagógico e outras 
inerentes à função de magistério.”

A Fazenda Pública Estadual recor-
reu da decisão e obteve a suspensão 
da liminar, porém, depois, o Tribunal 
de Justiça negou provimento ao 
recurso do Estado.

Com o desprovimento do re-
curso, voltou a vigorar a medida 
liminar concedida e os professores 

readaptados poderão fazer uso da 
decisão para pedirem a aposenta-
doria especial.

Governo informa que haverá 
folha suplementar em 25/07

realizar levantamento do número 
de professores em suas regiões 
que até o momento não recebe-
ram a segunda parcela de 1/3 de 
férias referente ao ano de 2013, 
informando separadamente da 
seguinte forma:
�Professores efetivos.
�Professores efetivos que ingres-

saram em 2012 e 2013.
�Professores da “categoria F”.
�Professores da “categoria O” 

informando mês e ano de início 
do contrato.
As informação devem ser reme-

tidas até as 14 horas desta quinta-
-feira, 25 de julho, para: presiden@
apeoesp.org.br


