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Agosto foi mês
recheado de
atividades e com
novas turmas Pág 4
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SINESP alcança VITÓRIA definitiva
na longa batalha judicial pelos 81%

E

A ação e os
julgamentos

m 1995, com poucos anos
de fundação, o SINESP
liderou a luta da categoria contra
a lei nº 11.722/95, de 13/02/1995,
que cortou o reajuste de 81% do
mês de fevereiro daquele ano.

E

m 2003, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu o direito
adquirido de muitos servidores
públicos municipais de São Paulo
ao reajuste de fevereiro de 1.995,
afastando a aplicação da Lei municipal nº 11.722/95.

Em seguida iniciou a batalha
na justiça para reaver o reajuste
retirado dos seus filiados. Seu
Departamento Jurídico impetrou centenas de ações para
garantir o direito ao reajuste aos
Gestores Educacionais.

Mas até o STF uniformizar o
tratamento da matéria, inúmeras
ações foram julgadas improcedentes, o que impedia a rediscussão
do direito dos servidores.

Houve diferentes decisões no
Poder Judiciário para a mesma
ação, dependendo do juiz ou da
Câmara do Tribunal de Justiça.
Nos julgamentos, grande
parte das ações tiveram procedência total e várias delas e a
improcedência.

O SINESP liderou, em 1995, a categoria na luta contra a perda do reajuste de
81%, com manifestações na Câmara Municipal de São Paulo, e posteriormente
iniciou a batalha judicial agora vencida definitivamente na justiça!

RELTs do SINESP
se reencontram
presencialmente

Veja o balanço das inúmeras
atividades e realizações do SINESP
no período de 2018 a 2021 na pág. 2

Foi possível um debate
mais abrangente sobre
IN 29, PTRF, retorno
das aulas e outros
problemas que afligem
a categoria e demandam
reivindicações e
negociações - Pág. 4

Tem direito ao
recebimento do
reajuste e dos
valores atrasados:
●Todos que ainda não
receberam, atuais filiados do
SINESP e quem se filiar agora;
●Quem entrou na carreira
antes ou depois de 1995;
●Quem já perdeu processo
individual.

Veja mais na pág. 3

E havia, ainda, a situação dos que
iniciaram exercício nos cargos de
Gestão Escolar depois de fevereiro
de 1.995, para os quais o Judiciário
não reconhecia o direito ao reajuste, gerando flagrante injustiça, já
que titulares de idênticos cargos
recebiam vencimentos diversos.
Em novo esforço o SINESP
ajuizou em 2.015 uma ação coletiva com o argumento de que
o reajuste geral de vencimentos
incide sobre a Tabela de Padrões
de Vencimentos dos cargos, porque os cargos idênticos devem
ter vencimentos idênticos, sem
discriminar se o servidor exercia
ou não o cargo em fevereiro de
1.995 ou se ele já tivera ação
anterior julgada improcedente.

Essa ação coletiva foi
julgada procedente definitivamente pelo Superior
Tribunal de Justiça/Supremo Tribunal Federal.

Jornal do SINESP é uma publicação
do Sindicato dos Especialistas
de Educação do Ensino Público
Municipal de São Paulo.
Responsabilidade da diretoria.

Diretoria

EDITORIAL

SINESP apresenta balanço das ações e
realizações de janeiro/2018 a junho/2021
Foram três
anos de luta e
resistência!

O

SINESP esteve e está na
linha de frente da resistência dos Gestores Educacionais, dos Servidores Públicos
e dos trabalhadores em geral
nesses anos em que propostas
de cunho neoliberal assolam as
pautas legislativas, encobertas
por falácias.
O trabalhador e a população
do país vêm sofrendo fortes
ataques aos seus direitos. Pautas retrógradas com relação a
diversidade e gênero fomentam
o preconceito e abrem caminho
para projetos que desmontam a
Constituição cidadã de 1988,
desestruturam os serviços
públicos, retroagem direitos e
prejudicam o país e seu povo.
O Congresso Nacional aprovou, por exemplo, uma dura
Reforma Trabalhista em 2017,
no governo Temer, sob pretexto
de combater o desemprego e a
crise econômica desencadeados
no governo Dilma Rousseff.
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Seus efeitos impactam negativamente o trabalhador. Desde
então o desemprego aumentou,
as jornadas ampliaram, as condições de trabalho pioraram
gerando mais precarização.
No governo Michel Temer também foi sancionada a Emenda
Constitucional-95, que congela
os gastos com Educação, Saúde
e Políticas Sociais por 20 anos, a
partir de 2017, conforme variação da inflação, ou seja, implanta

o congelamento das despesas, sob
a falácia do equilíbrio das contas
públicas. Essa Lei insana atinge
diretamente a população mais
vulnerável, com o agravante agora
da pandemia de Covid-19.
O SINESP foi incansável no
combate ao corte de gastos públicos da Emenda Constitucional-95.
Promoveu ações no Congresso
Nacional, mobilizou a base em
reuniões, abaixo-assinados, pressão presencial e digital junto aos
Deputados Federais e Senadores.
Apesar da luta os trabalhadores
foram vencidos com a aprovação
da Emenda Constitucional 95. Os
resultados nefastos apontados na
época estão evidentes com crescimento dos índices de pobreza
e com o atendimento precário do
Estado à população.
Nesse período também estiveram na pauta a resistência heróica
contra as reformas da Previdência
municipal e nacional e a greve
pela vida, necessária em função
do negacionismo dos governos
frente à pandemia de coronavírus.
Além das inúmeras lutas específicas da categoria.

O que tem no balanço:
Vitorias Recentes!!!!
SINESP: ação forte e mobilização constante contra a Reforma Previdenciária Nacional e Municipal
No Município de São Paulo, a Reforma da Previdência...
SINESP na luta contra a Reforma Administrativa
Educação Domiciliar/ Homeschooling
Voucher, Vales e Filantrópicas
Formação Sindical: Política, Educacional, Cultural e Social
Observatório do Currículo
SINESP RECEBE - REDE AUTORA: Práticas Pedagógicas e de Gestão
Cursos Educacionais
Em agosto de 2021 o SINESP inaugurou sua plataforma digital
própria para qualificar e ampliar a oferta de cursos EAD e presenciais
focados na Gestão Educacional. Foi mais uma iniciativa inovadora para
atender a categoria com mais e melhores oportunidades de formação.
Lives – Atividades formativas e informativas transmitidas ao vivo
22º e 23º Congressos
Fórum Educacional e Sindical
RELTs, CREP e Comissão de Aposentados garantem estrutura sindical
democrática
Respeito à diversidade é um tema sempre presente
Centro de Formação, Cultura e Lazer – CFCL
Clube de Leitura
Cine Debate
Música em Debate edição online
Exposições e Visitas Monitoradas
Interação Digital (workshops)
Cursos específicos
Vivências
Oficinas
Eventos específicos integrativos
SINESP RECEBE – COROS
Aposentados e a vida com qualidade
Encontros de Aposentados
Palestras
Viagens e Passeios
Comunicação em diálogo constante com a base
Responsabilidade Fiscal e Investimentos
Jurídico Forte e Atuante
Ações junto à Câmara Municipal: Acompanhamento
das Comissões, Colégio de Líderes
Greve Sanitária Unitária dos Sindicatos de
Educação contra a Pandemia de COVID-19 e em
Defesa da Vida
Ingresso na Justiça
Ações frente à pandemia
Sem a escuta necessária, governo prejudica os
Gestores Educacionais
Comitê Emergencial de Crise da Educação da Câmara Municipal
A luta pelo novo FUNDEB
Escola Sem Partido X Gestão Democrática e Autonomia Pedagógica
Campanhas de Conscientização Social

...E a história continua a ser escrita...
Veja o balanço completo:
www.sinesp.org.br
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VITÓRIA na batalha judicial pelos 81%
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Decisão judicial vale para
quem ingressou na Gestão
antes e depois de 1995
A Prefeitura Municipal
de São Paulo e o IPREM
foram condenados a:
●Aplicar o índice de 25,32%

sobre a Tabela de Padrões de
Vencimentos/Proventos/Pensões dos cargos públicos dos
servidores representados pelo
SINESP, com reflexos sobre
quinquênios e sexta-parte;

●Pagar-lhes os valores atrasados corrigidos monetariamente
e com juros de mora.

A

decisão da justiça para a
ação coletiva do SINESP
abrange os filiados que iniciaram o exercício de seus cargos
antes e após fevereiro de 1.995.
É evidente a relevância da conquista por igualar os padrões de
vencimentos de todos os cargos
de Gestores Educacionais da
PMSP. O mesmo ocorrerá com
os proventos e pensões.
Tal relevância tem ainda
mais destaque nos tempos que
correm, em que os servidores

públicos são os alvos da reforma
administrativa e outras mudanças
legais e constitucionais enviadas
ao Congresso Nacional, para
sofrerem perda de direitos sob o
pretexto de que são eles os responsáveis pelos déficits públicos.
Trata-se, como se vê, de conquista que valoriza e beneficia a
categoria, resultante do esforço
competente e persistente de
todas as Diretorias do SINESP
na busca da justiça para os seus
representados.

PERGUNTAS FREQUENTES E RESPOSTAS
Quem tem direito ao reajuste de 25,32% decretado na ação coletiva do SINESP de
reajuste de vencimentos do mês de fevereiro de 1.995 (ação dos 81%)?
Resposta- Todos os profissionais de educação que compõem a base do SINESP e
são filiados, tanto ativos quanto aposentados.
Iniciei exercício no meu cargo de Gestor (Diretor de Escola, Coordenador Pedagógico ou Supervisor Escolar) em março de 1.995. Serei beneficiado também pela
ação coletiva do SINESP?
R- Sim. Segundo o decidido na ação coletiva serão beneficiados os servidores que
iniciaram o exercício dos cargos antes e depois de fevereiro de 1.995.
Já tive ação individual pedindo o reajuste de fevereiro de 1.995 e perdi. Poderei
mesmo assim ser beneficiada pela ação coletiva do SINESP?
R- Sim, porque a decisão na ação do SINESP é posterior.
Sou aposentado em dois cargos de Gestor. Terei direito ao reajuste nos dois cargos?
R- Sim.
Recebo pensão de meu cônjuge que era Gestor. Terei direito ao reajuste na pensão?
R – Sim.
Sou aposentada em cargo de Gestor e recebo pensão do IPREM relativamente a
cargo de Gestor. Terei direito ao reajuste no cargo e na pensão?
R – Sim.
O reajuste obtido pelo SINESP na ação coletiva é devido desde quando?
R – Desde o mês de outubro de 2.010.
Quem não tem direito ao reajuste obtido na ação do SINESP?
R – Os que já obtiveram o mesmo reajuste em outra ação.

Quem não abriu
processo ou foi
derrotado na justiça
também tem direito
Os filiados do SINESP
que tiveram ação individual
pedindo o reajuste depois de
fevereiro de 1.995 e perderam
serão beneficiados assim
mesmo pela ação coletiva
vencida pelo SINESP, porque
a decisão nessa ação é posterior e dá abrangência geral.

Decisão vale para os filiados
atuais e para quem se filiar no
prazo do envio dos documentos
Os atuais filiados que se enquadram entre os que
têm direito, devem enviar os documentos necessários. Para tanto, basta acessar o artigo sobre o
processo dos 81% no site do Sindicato e fazer
o upload dos documentos em formato PDF ou
JPG, legíveis e de boa qualidade.
Os não filiados precisam primeiro providenciar a
filiação e em seguida fazer o procedimento e enviar
a documentação para inclusão no processo.
Para saber como se filiar, acesse www.sinesp.org.br

Documentos necessários:
1) procuração preenchida e assinada, conforme o
modelo disponibilizado no site do SINESP, no artigo
específico sobre os 81% (não precisa reconhecer a
firma em cartório);
2) RG e CPF, ou CNH (cópias simples);
3) demonstrativo de pagamento atual (cópia simples
do holerite da Prefeitura e/ou IPREM – se ocupar
mais de um cargo, enviar holerites de todos eles).

Próximo
passo é a
execução
da ação
Ou seja, a inclusão nos
holerites e pagamento
dos atrasados!

E

ssa fase é complexa em
razão do grande número
de beneficiados pela decisão
judicial, das inúmeras situações específicas de cada um e
da desorganização e ineficiência do Poder Judiciário.
Por isso a Diretoria do
SINESP manterá todos informados por esse boletinm
impresso, pelas redes sociais
e através de publicação permanente em seu site com todas
essas informações e a lista de
documentos necessários.
Esses documentos deverão
ser enviados em formato digital. Ou seja, o filiado terá
de digitalizar os documentos
e enviar em PDF ou JPG.
Aqueles filiados que tiverem
dificuldade para digitalizar
poderão trazê-los à sede do
SINESP para que a equipe
do Sindicato faça o procedimento - Rua Líbero Badaró,
158, 21º andar.
Periodicamente o SINESP
atualizará seu site e emitirá
boletins impressos informando e orientando sobre o andamento da execução da ação.
Assim, os filiados envolvidos
estarão a par do momento da
ação e saberão quanto aguardar para receber os valores a
que têm direito, como reajuste
nos vencimentos e como precatórios judiciais.

Veja mais detalhes e como enviar os documentos no site www.sinesp.org.br!
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Plataforma EaD do SINESP Cursos de agosto atraem
estreia em grande estilo centenas de filiados

Agosto/2021

RELTs se reencontram
presencialmente

As atividades oferecidas pelo CFCL-SINESP aos
filiados no mês de agosto foram bastante disputadas e
elogiadas pelos filiados.

N

o dia 02 de agosto ganhou vida mais uma
iniciativa inovadora do SINESP. O curso
“Práticas cotidianas dos Gestores Educacionais:
registros e reflexões" inaugurou a plataforma EAD
do Sindicato.

No mês teve Oficina de Origami, Workshop de Facebook, palestra com nutricionista: Como Aumentar
sua Imunidade com ajuda da alimentação e de hábitos
saudáveis?, Música em debate, Cine Debate com o
filme "Cinema Paradiso e o Clube de leitura com o
livro “Laços”.
Formação, cultura e lazer estão presentes na programação do CFCL, com qualidade e variedade.
Acompanhe a programação no site www.sinesp.org.br

Estruturada a partir das oportunidades oferecidas
pelas novas tecnológicas da comunicação, ela vem
para oferecer mais e melhores oportunidades de
formação aos filiados, direcionadas, personalizadas
e sintonizadas com as práticas, as necessidades e as
experiências da Gestão Escolar.

Novas turmas para cursos
permanentes têm vagas
preenchidas rapidamente

A plataforma do SINESP foi construída no sistema
Moodle, compatível com os principais navegadores,
com interface bastante amigável para os alunos e
os docentes e com facilidades para as interações e
interatividades síncronas e assícronas.

O interesse dos filiados para os cursos permanentes
gratuitos agradam e geram cada vez mais interesse
da categoria. Prova disso foi a grande procura pelas
novas turmas abertas para os cursos de idioma, ioga
e tai chi chuan.

Veja mais no site www.sinesp.org.br. e diretamente
na site da plataforma ead.sinesp.org.br. E participe
dos próximos cursos.

Ainda estão sendo oferecidos 100% online, mas a
expectativa cresce para, em breve, as atividades presenciais começarem a ser retomadas. Aguarde!

A

reunião de RELTs de 10 de agosto foi memorável por
marcar o reencontro presencial dos representantes da
categoria com o Sindicato e possibilitar um debate mais
aprofundado da situação atual das escolas e do país.
Entraram no debate temas trazidos pelo Sindicato e levantados pelos RELTs como: A luta e as ações necessárias
e urgentes contra a PEC 32, Instrução Normativa 29/21:
O SINESP cobrou da SME a realização de Mesa Setorial,
Minuta do PTRF, Retrato da Rede, Ações na Base e Grupos
de Estudo, SINESP Diálogos LGBTFOBIA no Ambiente
Educacional e o Congresso 2021.

Situação das UEs e condições de trabalho
Os relatos trazidos pelos RELTs evidenciaram a difícil
situação das UEs e das condições de trabalho da categoria.
Com eles, o SINESP baseia reivindicações, denúncias e
documentos para as discussões com a SME e o governo
nas mesas de negociação. Veja algumas:
●Falta de recursos humanos; ●Problemas na Alimentação
Escolar e nos contratos de limpeza; ●Insegurança nas Unidades Educacionais; ●Problemas na Educação de Jovens
e na formação dos profissionais; ●Unidades interditadas;
●Problemas com recursos tecnológicos.

PARA USO DOS CORREIOS
Mudou-se			

Falecido

Desconhecido		

Ausente

Recusado			

Não Procurado

Endereço insuficiente
Não existe o nº indicado
Informação escrita pelo porteiro ou Sindico
REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO POSTAL EM ___/___/___
EM ___/___/___		
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