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APEOESP obtém novas 
decisões favoráveis no 
Tribunal de Justiça

Secretaria de Comunicações

Decisões judiciais favorecem professores da extinta “categoria L”  
e professores da “categoria O”

O Tribunal de Justiça confir-
mou a sentença de 1º grau 
em ação da APEOESP para 

determinar o pagamento das férias 
aos docentes da antiga categoria “L”, 
pois estes professores não recebe-
ram as férias no mês de janeiro de 
2012, após a dispensa e extinção da 
referida categoria.

O governo poderá ou não 
recorrer ao Supremo Tribunal Fe-

deral. A APEOESP ingressará com 
pedido de execução da sentença. 
Será de execução provisória se o 
governo recorrer e de execução 
definitiva, caso o governo não 
recorra.

Categoria O
Também foi julgada procedente 

a ação que trata do desconto da 
categoria “O”, relativo ao período 

de 17 a 31/12/2011, pois houve a 
extinção do contrato a partir do dia 
17/12, mas o Estado pagou até o dia 
31/12. Depois, eles descontaram 
esses dias. 

A APEOESP entrou com a ação 
para suspender os descontos e 
devolver os valores eventualmente 
descontados. Essa sentença está su-
jeita a recurso e a ser encaminhada 
para o Tribunal de Justiça.

Audiência Pública discute IAMSPE
Realizou-se na manhã desta 

terça-feira, 11, uma audiência pú-
blica na Assembleia Legislativa so-
bre  a minuta de um projeto de lei 
proposto pelo Executivo estadual 
que transforma o IAMSPE (Instituto 
de Assistência Médica do Servidor 
Público Estadual) em autarquia de 
regime especial.

Promovido pelo Conselho Con-
sultivo Misto do IAMSPE (CCM), o 
debate reuniu dezenas de entidades 
representativas do funcionalismo 
– entre elas, a APEOESP. Todos os 
representantes de entidades que dis-
cursaram foram unânimes: a minuta 
do projeto contém uma série de pro-
blemas que podem prejudicar tanto 

o funcionalismo do instituto quanto 
os usuários, servidores públicos.

Uma comissão formada por 
dez representantes das entidades 
já preparou um relatório sobre a 
minuta do Executivo e deverá ela-
borar uma proposta, tendo como 
referência o projeto de lei 74/99, 
do ex-deputado Jamil Murad.


