
Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do
RJ

Evaristo da Veiga, 55, 7o/8o andares - Centro - Rio de Janeiro
CEP 20031-040 - Tel.: 2195-0450. www.seperj.org.br

Secretaria de aposentad@x 2022-2025
Ata de reunião

Reunião: Nona reunião dos Coletivo de
Aposentad@s estadual

Data: 14/03/23

Local: SEPE- RJ (hibrido) Hora: 9:30

Pauta: Acolhimento com um café da manhã
Informes do jurídico
XVI Congresso do SEPE-RJ e a tese específica dxs aposentadxs – a
partir da carta de Coservatória
Organização do coletivo estadual

Participantes: Eliana, Graciete (uma parte) e Graça (online) pela SAP e mais de 56
assinaturas no livro de presença e 7 online. Inscrições em formulários:
41, e mail: 8, assinaturas numa listagem solta: 49

Assuntos
debatidos:

Hoje um acidente atrasou mais de 2 horas nossa reunião
Começamos com a ajuda do coletivo e da coordenadora geral, Helenita
As diretoras da SAP conseguiram chegar e assumiram a mesa, Penha
ocupou o lugar de Graciete, que precisou se retirar para ato em
Campos, A Graça ficou online

Hoje: 5 anos do assassinato da companheira Marielle Franco e seu
motorista Anderson Gomes- nossa primeira reunião do ano
homenageia essa companheira no mês das mulheres, nossas lutas
e cobra justiça.
O texto da escritora Maria Velho da Costa : Revolução e Mulher também
foi distribuído pelo mês das mulheres e a luta

A SAP, por dificuldades internas, não pode fazer uma participação como
gostaria para o 08 de Março. Todavia continuaremos as homenagens
ao mês de luta das mulheres. No dia 22 estaremos com adesivos: lute
como uma aposentada e uma grande faixa: lute como uma aposentada!
Aposentar é direito!
Começamos com informes de reuniões e assembleias de alguns
Núcleos e Regionais. Helenita informou a agenda e as várias frentes de
lutas: dia 15 dia Nacional revogação NEM, 16 vigília PGE Animadores
Culturais,22 dia Nacional em defesa do Piso Nacional e revoga NEM.
Com o adiantado da hora precisamos interromper os informes dos
Núcleos e Regionais e passamos para os informes do jurídico com da
Dra Elaine – que nos apresentou informes por escrito e respondeu
algumas dúvidas:

INFORMES – 13/03/2023

*Nova escola – aposentados com paridade – cobrança retroativa anos
de 2000 a 2009. As tratativas sobre a tentativa de retomada do acordo
através de Composição, entre a PGE e o SEPE, no tocante aos
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servidores remanescentes, seguirão após a finalização do pagamento
dos servidores que se encontram com problemas de conta bancária. Em
contrapartida o prosseguimento da execução para estes dependem de
cálculo a ser apresentado em planilha única de acordo com o último
pagamento efetuado pelo acordo. Há 288 matrículas pendentes.
NOTA: Sobre informe de Imposto de Renda, o servidor que declarar o
crédito recebido, deve ser especificado no campo RRA – Recebimento
de remuneração acumulada, informando o período dos proventos
alcançados em cada caso individual. A fonte pagadora do benefício, ou
seja, o Banco do Brasil, poderá repassar maiores informações, pois o
mandado de pagamento não foi físico desta vez, constando a ordem de
pagamento via ofício emitido pelo Juízo através de planilha interna
própria.

*Nova escola – servidores ativos no ano de 2002 participantes do
programa – gratif. 2003 – o Estado promoveu recurso da decisão do
Tribunal que conferiu razão 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
inadmitidos pelo que interpuseram novo recurso a fim de que o STJ e
STF se manifestem sobre o processo de execução. O recurso junto ao
STJ foi inadmito e o processo foi remetido ao STF, cuja análise do
recurso extraordinário ocorreu recentemente, sendo inadmitido
igualmente, decisão publicada em 10.03.2023. Teremos de dar
prosseguimento a liquidação dos valores de acordo com o acórdão do
TJRJ, em última decisão, retirando os servidores que se manifestaram
nos autos do processo pela renuncia ao feito coletivo, assim seguirão
nesta listagem apenas no tocante aos filiados cadastrados para efeito de
acordo, diante das execuções individuais conferidas por muitos
servidores que assim desejaram, enquanto aguardamos o retorno dos
autos e baixa do processo, diante do recurso finalizado.

*Execução Interníveis – Professores enquadrados pelo Plano de
Carreira da Lei Estadual nº 1614/90 – diferenças a receber no período
de 98 a 2003 - promovidas 927 execuções individuais (O NÚMERO É
FORNECIDO DIRETAMENTE AO PROFESSOR PATROCINADO -
PARTICULAR), servidores que não atenderam pendências solicitadas,
comunicadas através do próprio email de envio da documentação, não
foram distribuídos. Esgotamos a análise e distribuição de servidores
filiados de período recente, na ordem de filiados regulares. Os
processos distribuídos seguem informados via email, através do email
de cadastro em que recebemos a documentação. Os exeqüentes que
não apresentaram Termo de acordo, com a finalidade de RENUNCIAR
AO VALOR EXCEDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, PARA
RECEBIMENTO MAIS CÉLERE POR MEIO DO RPV (REQUISITÓRIO
DE PEQUENO VALOR), terão de procurar o Departamento através do e
mail de cadastro, a fim obter o MODELO a ser preenchido para que seja
providenciado junto ao Tribunal. Diante do acúmulo de feitos individuais,
o novo cadastro terá de aguardar a liberação de pelo menos 150
processos, a serem remetidos para RPV, para novas execuções em
razão da logística. A consulta dos processos em curso poderá ser
acompanhada pelo próprio professor, esclarecimentos solicitados, por



email, não poderão ser respondidos sem que haja motivo processual,
pois o Sepe priorizará o contato apenas quando necessário em eventual
despacho dos autos que necessite este atendimento em razão dos
desdobramentos do processo.
*Execução Nova Escola 2005 – Mandado de Segurança a respeito da
cessação dos descontos e restabelecimento da diferença do período
descontada – 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. A execução prosseguia de modo coletivo, sendo
atualizada nos termos do acórdão transitado em julgado, houve recurso
de embargos à execução do Estado sobre a legitimidade do Sepe
perante os servidores não filiados e o índice de atualização, sendo
definido o tema 810 do STF a respeito da base de cálculo, os valores
terão de ser adequados, houve decisão do Presidente do TJRJ para
desmembramento da execução de modo individual para melhor definir o
titular do direito a receber individualmente, desta decisão o Sepe propõe
mesa de negociação com o Estado, diante do julgamento de promoção à
execução individual.

CPD e tesouraria deram informes sobre os problema de filiação e
descontos e suas regularizações. Importante o envio do contracheque
dx filiadx.

A diretora da SAP, Eliana, se desculpou publicamente por qualquer
constrangimento que possa ter causado ao senhor Napoleão da
Regional IX, no 43 Encontro, em Conservatória, depois da exposição
dos fatos pela Companheira, Gorete. Foi uma situação que causou
grande pesar à Regional, que possui uma história de participação e
engajamento, há décadas, nesse sindicato. Jamais enviariam
aposentados ao 43 Encontro sem inscrição prévia. Esclarecemos que
houve um erro já identificado pela secretaria do sepe na construção da
planilha de inscrição. Equívoco já identificado e enviado para o
coordenador geral da Regional, com pedido de desculpas. Jamais
qualquer aposentado ou aposentada, tendo chegado à Conservatória,
ficaria fora do 43 Encontro. É houve tal situação. A demora do quarto
do SR Napoleão se deveu à troca de aposentos de outros
companheiros. Houve algum atraso também por conta do processo da
alocação de todxs no sistema um tanto lentoda recepção do hotel.
Situação logo contornada. Desculpas públicas feitas, tentaremos que
outras não aconteçam.

Novamente cobramos o investimento para vinda de mais aposentadas e
aposentados p/as nossas reuniões mensais. Todxs têm a tarefa de
construírem seus coletivos nos Núcleos e Regionais

Congresso do SEPE-RJ: a tese específica de aposentadxs será uma
adaptação da Carta de Conservatória conforme deliberado pela SAP –



RJ. Não é como deveria mas como foi possível diante de vários
contratempos. Acreditamos que os acúmulos que fizemos ao longo
dos meses devem ser apresentados no XVI Congresso após 7 anos.

Organização do coletivo

Encaminhamentos
e decisões:

- Os informes do jurídico foram impressos mas ainda não é o texto final
para o boletim do jurídico que sairá em breve. Os informes foram dados
e a advogada deixou claro que as decisões competem à direção. Sendo
assim, deliberamos as seguintes propostas para apreciação da direção:

21 grupos e as pendências: segundo a advogada trata-se apenas de
problemas de portabilidade. Sendo assim não há motivos para tanta
demora na solução. Vamos tentar junto com o cartório acelerar esse
processo.

Remanescentes: indicamos a data de 28 de Abril como limite para
apresentação da listagem com os càlculos atualizados junto ao cartório.
Pendência poderão ser listadas posteriormente tendo em vista a revisão
sobre aposentadoria por invalidez e paridade.

Interníveis: considerando tratar-se de demandas de gestão anterior já
iniciada e agora com uma proposta de operacionalização apresentada à
direção. Inclusive com contratação de “auxiliar do jurídico” ( a mesma
contratada em 2020 – em plena pandemia) não há porque protelar a
reabertura de novas ações para filiadxs. Indicamos a reabertura de 3 a
28 de Abril com todas as orientações já acordadas.

Nova Escola ativos: ainda sem data mas também uma demanda
urgente

Congresso. A carta de Conservatória será ajustada por uma comissão
para ser nossa tese específica. Comissão: Adelaide, Eliana e Gesa

Organização do Coletivo: nosso horário, em caráter experimental,
passará a ser de 11 às 14 horas, em dias determinados conforme
calendário anual

Próxima reunião 11 de Abril 2023, às 11 h


