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APOSENTADXS NA LUTA, SEMPRE!  
SOBREVIVEMOS!

NOVA ESCOLA - COBRANÇA RETROATIVA 
AOS ANOS 2000 A 2009: 

O julgamento do recurso do Sepe junto a 
Presidência do TJRJ, a título de reclamação a fim 
de resguardar o Termo de Acordo Homologado 
que fez coisa Julgada, foi retirado de pauta após a 
manifestação do Estado que vem alegando ser a via 
imprópria de recurso. Em seguida foi determinada a 
manifestação do Sepe e da Procuradoria de Justiça 
(Ministério Público - MP) a respeito da referida 
petição. 

O Sepe se manifestou na data de 21/02/2022 
contra os referidos argumentos e, em 23/02/2022, 
o processo foi remetido ao MP, sem apreciação até 
a presente data. Com relação ao recurso do Estado 
junto ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que se 
refere ao IRDR (Incidente de Demandas Repetitivas) 
onde o Sepe se encontra como terceiro interessado 
junto ao ARESP 1873748, o recurso do Estado não 
foi conhecido pelo Ministro Gurgel Faria na data de 
04/04/2022. 

NOVA ESCOLA: SERVIDORES ATIVOS EM 2002 
– GRATIFICAÇÃO DE 2003: 

O governo do Estado recorreu contra a decisão 
do Tribunal, que deu ganho de causa ao Sepe no 
feito de execução, utilizando-se a avaliação do ano 
anterior como paradigma de liquidação dos valores. 
Os recursos, especial e extraordinário interpostos 
pelo Estado, foram negados pelo Tribunal e o governo 
entrou com um novo a fim de que o Supremo Tribunal 
de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) 
se manifestem sobre o processo de execução. 

EXECUÇÃO INTERNÍVEIS
Foram promovidas 927 execuções individuais. 

Esgotamos a análise e distribuição de servidores 
filiados de período recente (a partir de 2019) na ordem 
de filiados regulares. Os processos distribuídos 
seguem informados via correio eletrônico, através 
do e-mail de cadastro em que recebemos a 
documentação. O servidor terá que aguardar seu 

número para consultar os desdobramentos. Muitos 
já tiveram andamento, manifestação do Estado em 
execução e até homologação dos valores e, assim, 
terão de aguardar o informe do número do precatório 
quando providenciado pelo Tribunal. 

EXECUÇÃO NOVA ESCOLA 2005:
Trata-se de ressarcimento de descontos indevidos 

conferidos nos contracheques dos servidores no ano 
de 2005, relativo ao pagamento conferido a maior a 
título de gratificação nova escola por consequência 
do atraso na avaliação decorrente do ano de 2004. Há 
uma listagem com 16.480 matrículas de servidores 
da rede estadual de ensino a receber. Aguardamos 
o prazo de manifestação para posterior julgamento.

RELATÓRIO GRATIFICAÇÃO REGÊNCIA:
A ação 0051656-27.2019.8.19.0001, que trata da 

gratificação de regência, teve decisão desfavorável 
em primeira instância e, por isso, recorremos ao 
tribunal (2ª instância). O tribunal cassou a decisão 
anterior e determinou que o juiz (1ª Instância) 
aguarde a consolidação da ação.

INFORME AÇÕES 164:
Mandado de Segurança relativo aos R$ 164,00: 

após a última decisão do STF, o processo retornou 
à tramitação normal e o desembargador proferiu 
despacho, determinando o início de “execuções 
plúrimas” (em grupos de sindicalizados). 

Ação Ordinária dos R$ 164,00 março e abril de 
1998: após a rejeição do Agravo Regimental do 
Estado no STF, foi retomado o andamento do feito, 
sendo determinada a intimação do Estado para 
se manifestar sobre nossos cálculos. O Estado 
apresentou exceção de pré-executividade aos cálculos 
em 25/11/2021, pleiteando o desmembramento 
da execução. Apresentamos contestação e a juíza 
acolheu a impugnação do Estado, determinando 
o desmembramento da execução. O Jurídico 
apresentou embargos de declaração, que se 
encontram pendentes de apreciação. 

Informe Jurídico    

   O Sepe convoca os aposentados da educação 
estadual RJ para o grande ato de protesto que 
será realizado no Palácio Guanabara, dia 7 
de junho, a partir das 10h. Neste dia, vamos 
lotar a porta da sede do governo para exigir 
que o governador pare de protelar e pague o 
que deve aos aposentados (Grupos restantes 
do processo Nova Escola já ganho pelo Sepe; 
Interníveis e ação do R$ 164,00).  Esperamos 
que o governo nos receba.

BOLETIM DE APOSENTADOS

Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro
Ano passado eu morri mas esse ano eu não morro.

Belchior 

Senhor governador, chega de protelar!  
Pague o que deve às aposentadas 

e aposentados, já!

   O Sepe já disponibilizou o abaixo-assinado on-line 
em defesa do sindicato e contra a decisão arbitrária do 
Coordenador-Geral de Registro Sindical do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), que indeferiu a impugnação 
apresentada contra o Pedido de Registro Sindical 
do SISEDUC-RIO, sindicato fantasma, que pretende 
representar a categoria dos Profissionais de Educação da 
Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Documento 
pode ser assinado por qualquer cidadão – acesse o site do 
Sepe ou acesse o link: https://tinyurl.com/5ynubaek

ABAIXO-ASSINADO EM 
DEFESA DO SEPE-RJ

Mais informações em: SECRETARIAS /SECRETARIA DE APOSENTADOS
em nossa página www.seperj.org.br

Além de exigir o reinício do pagamento do 
processo Nova Escola e outras ações, iremos 
reivindicar também o pagamento do Piso 
Nacional e a realização de concursos públicos 
para contratação de profissionais de educação, 
com objetivo de manter a vitalidade dos recursos 
da Previdência – PreviRio e RioPrevidência 
- por meio da entrada de novos servidores 
estatutários na rede (veja neste boletim a pauta 
de reivindicações dos aposentados).



A conjuntura continua bastante adversa ao conjunto da 
classe trabalhadora. O governo genocida de Bolsonaro 
continua atacando nossos direitos conquistados com 
muitas lutas. Destacamos a Emenda Constitucional (EC) 
103 - mais uma etapa da contrarreforma da previdência 
que caminha para privatização do INSS, bem como 
fragiliza ainda mais os Fundos Próprios Previdenciários 
nos municípios que conseguiram criá-los. Ela prevê o 
aumento da alíquota previdenciária com o mentiroso 
argumento da inviabilidade dos fundos previdenciários 
pagarem os salários de aposentados e pensionistas.

A luta unificada dos servidores públicos em nível 
nacional contra a PEC 32 (do desmonte dos serviços 
públicos), por meio de um calendário intenso de luta, 
conseguiu tirar da pauta essa contrarreforma criminosa, 
não só contra servidores, mas contra a população. A luta 
não pode parar. Precisamos aprovar outro calendário de 
lutas em nossas cidades. 

Vários governadores e prefeitos, que seguem a linha bolsonarista, 
têm aprovado medidas que retiram direitos, como a alteração nos 
Planos de Cargos e Salários, e priorizam a contratação temporária 
no lugar de concurso público. Estas ações atingem diretamente 
aqueles que conseguiram se aposentar. 

O aumento abusivo dos alimentos, do combustível, gás 
e da luz, somado aos vários anos sem qualquer reajuste 
na rede municipal do Rio  e na rede estadual, um reajuste 
parcelado que não cobre toda a perda salarial, pois não 
incluiu os cálculos das perdas desde 2014, agravou a 
situação de penúria dos profissionais. É preciso incorporar 
na pauta a luta contra o regime de recuperação fiscal que visa 
dar continuidade ao pagamento ilegítimo da dívida pública, 
penalizando a população e em especial os servidores. A 
categoria precisa defender o que estamos chamando de 
“Revogaço” de todas as contrarreformas e medidas que 
tiram direitos do conjunto da classe, bem como a luta contra 
as privatizações já feitas e as que continuam na pauta.

APOSENTADOS, SIM!  INATIVOS, NUNCA!  
EDUCADOR, SEMPRE!

Um debate que precisa ser feito junto à sociedade é a 
discriminação contra a população idosa. Se por um lado 
a aposentadoria é considerada um direito, por outro a 
pessoa idosa aposentada tem sido desvalorizada, tratada 
como improdutiva, passando a ser a vilã da história, 
“onerando” a folha de pagamento e deixando os fundos 
previdenciários sem condições de fazer o pagamento em 
dia.  

Não aceitamos tais argumentos maldosos e 
discriminatórios! Hoje, temos a grande maioria de 
aposentados vivendo em condições precárias, por conta 
do retorno das políticas de abono e gratificações que 
deixam de fora aqueles que dedicaram todo seu tempo 
de efetivo exercício em prol da educação pública, além 
da quebra da nossa paridade com integralidade que 
conseguimos conquistar com muita luta e mobilização!

O QUE AS APOSENTADOS DAS REDES ESTADUAL 
E MUNICIPAL RJ DEFENDEM  colocar link secretaria

● Reajuste anual no Piso Salarial seguindo o percentual 
anual do Piso Nacional da Educação: chega de política 
de abono!  

● FUNDEB é para valorização do magistério e nossa 
luta tem que ser cobrar a aplicação dos valores no 
reajuste anual de salário, valorizando o piso salarial sem 
exclusão dos aposentados; 

● Concurso público, já! Aposentar é direito! Defesa dos 
Fundos Próprios Previdenciários! 

● O nosso sindicato é o SEPE RJ - Não aos sindicatos 
fakes e pelegos!

● Resgate de nossa memória: “E POR FALAR DE 

SAUDADE, ONDE ANDA VOCÊ?”  Centro de Memórias 
do SEPE.

● Os núcleos e regionais deverão enviar cópias de 
seus arquivos específicos da história de organização dos 
aposentados para essa Comissão, no sentido de serem 
incorporados ao acervo geral da Secretaria. Recuperação 
dos cadernos de registros específicos de aposentados 
das regionais e possíveis projetos realizados sobre 
nossa organização deste segmento.  A comissão ficará 
responsável também por receber todos os materiais e dar 
encaminhamento. 

● Manter reuniões e assembleias híbridas para não 
excluir ninguém.  Precisamos de estrutura funcionando 
para que nossas reuniões alcancem o maior número de 
companheiros aposentados, que estão precisando/querem 
participar, mas ainda não podem estar presentes.

● Recuperar os Planos de lutas do último Encontro 
Estadual de Aposentados (42º, realizado em Duque de 
Caxias), que já previa a apropriação indébita (roubo) da 
verba constituída pelos descontos previdenciários.   CPI 
em cada fundo previdenciário tem que ser uma exigência 
política.  

● Envolver aposentados no abaixo assinado pela 
aprovação do relatório original da Comissão da CPI do 
Rioprevidência.

● A participação dos aposentados nos Conselhos 
Deliberativos foi uma conquista a partir da tese defendida 
no último Congresso.   É preciso explicitar o processo 
de escolha de representantes tanto ativos quanto 
aposentados.  

Conjuntura e precarização da Vida

●  Capital:  Ato político na Câmara dos Vereadores no 
dia 14 de junho, a partir das 14h.  É preciso comprometer 
todos com a defesa da Educação Pública:  Contra 
qualquer política de abonos e/ou gratificação, incluindo 
a de “sobra da verba do FUNDEB”.  O FUNDEB é para 
a valorização do profissional da educação!  Paridade 
e integralidade é um princípio muito caro ao Sepe, 
portanto o FUNDEB tem que atualizar nosso piso 
salarial. Não aceitamos política de “sobras”.

● Dia 1º de Junho teremos assembleia da Rede 
Municipal, às 9 horas, na quadra da Estácio e ato 
na Prefeitura. Faremos um esforço para que o nosso 
coletivo junte aos ativos:  esta luta é minha e sua.  

Vamos fazer com que uma representação esteja na 
comissão de negociação que tentará ser recebida.   

● Indicamos que a Secretaria de Saúde e Direitos 
Humanos do SEPE, junto com especialistas da Fiocruz, 
questione o Decreto do prefeito sobre abolição do uso 
da máscara em ambientes fechados.

● Solicitar audiência com prefeito e com presidente do 
PREVI-RIO; Três anos sem reajuste na rede municipal 
do Rio. Recomposição salarial justa JÁ!; O PREVI-RIO  
é patrimônio do Servidor: CPI JÁ!

● Representação do Sepe nos fóruns da Previdência, 
já!  Exigir uma audiência com a SEEDUC para tratar do 
RioPrevidência

Nossa pauta continua: 

1º Encontro do Coletivo Capital, no dia 17 de maio (Arquivo Sepe-RJ)

Na foto, a primeira plenária das aposentadas(os), de forma presencial, realizada no Sepe, 
que discutiu e deliberou as nossas lutas. Arquivo: Sepe-RJ (10-05-22)


