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Informativo
SINDICATO APEOC - Sindicato dos Servidores Públicos Lotados nas Secretarias de Educação e de Cultura do 
Estado do Ceará e nas Secretarias ou Departamentos de Educação e/ou Cultura dos Municípios do Ceará

Sindicato de Lutas e Conquistas

 Sindicato APEOC abriu o debate sobre 
os Precatórios da Rede Estadual do 
Ceará. Estão em jogo recursos que 
chegam a 1 bilhão e 800 milhões de 

reais. Dinheiro oriundo do antigo 
FUNDEF e que deve ser 100% investido na 

Educação. O Sindicato APEOC defende que 60% 
desses recursos sejam destinados para a valorização 
do Magistério e 40% para a manutenção da Educação 
e pagamento dos seus funcionários. 

Em 14 de junho de 2018, o Ministro do STF, Edson 
Fachin, relator do processo, admitiu o Sindicato 
APEOC como Amicus Curiae na ação. Ou seja, legiti-
mando a nosssa entidade como representante dos 
professores no processo. O Sindicato APEOC acompa-
nhará de perto o andamento do processo e a interpo-
sição de recursos.

O presidente em exercício do Sindicato APEOC,  
Reginaldo Pinheiro, chamou atenção para o protago-
nismo da nossa entidade quando o assunto é Preca-
tórios do FUNDEF. Nos municípios, a APEOC é a 
entidade com o maior número de vitórias no país. Em 
Juazeiro do Norte, por exemplo, foram garantidos 
cerca de 150 milhões de reais; Paracuru, quase 30 
milhões; em Itatira, 8,5 milhões de reais.

Para o professor Anizio Melo, a luta pelo Precatório 
Estadual é urgente. A questão está no Supremo 
Tribunal Federal. Anizio comemorou a decisão do 
relator, o Ministro do STF, Edson Fachin, que reconhe-
ceu a legitimidade do Sindicato APEOC como repre-
sentante dos professores da Rede Estadual no proces-
so e também alertou que essa batalha não será 
tranquila. Segundo ele, gestores municipais e estadu-
ais, além dos Tribunais de Contas, se uniram para 
impedir que os recursos sejam destinados para a 
valorização do Magistério, na manutenção da Educa-
ção e pagamento dos seus funcionários.

Sindicato APEOC cobra 
que os recursos sejam 
investidos na Educação 
e com seus profissionais
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Sindicato APEOC na luta pelos Precatórios do FUNDEF 
da Rede Estadual e das Redes Municipais. Pela valori-
zação do Magistério e por investimentos na Educação.

PARTICIPE!
Acesse nosso site: 
apeoc.org.br e informe-se 
sobre as datas e as cidades 
onde serão realizadas as 
plenárias.
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A luta da APEOC pelos Precatórios do FUNDEF
O Sindicato APEOC é referência 
nacional na luta por uma  educa-
ção de qualidade e pela garantia 
de direitos fundamentais da 
categoria. Fundado em 1962, 
desde então dedica seus trabalhos  
em representar os pro�ssionais da 
educação, além de promover a 
consciência de classe, a valoriza-
ção social, política e econômica da 
escola pública e dos trabalhadores 
da educação.

Em 2015, o Sindicato APEOC  
iniciou uma batalha para garantir o 
pagamento do antigo Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental (FUNDEF), 

recurso que faz parte de uma 
remessa devida pela União a título 
de complementação do valor-alu-
no aos municípios cearenses. No 
mesmo ano, a nossa instituição 
deu entrada em diversas ações 
judiciais a �m de garantir a correta 
aplicação dessses recursos nos 
municípios. Como resultado, o 
Supremo Tribunal Federal, conside-
rando os argumentos apresenta-
dos pelo Sindicato APEOC, deter-
minou a aplicação de 100% dos 
recursos na Educação.

O Sindicato APEOC entrou com 
ações de bloqueio na justiça contra 
os municípios para preservar os 

recursos da Educação em:  FORTA-
LEZA, MARACANAÚ, ARACATI, 
FORTIM, ICAPUÍ, ITAITINGA e 
EUSÉBIO. O objetivo do Sindicato 
era garantir o repasse desses 
recursos à Educação e aos pro�s-
sionais da Rede de Ensino. 

No ano de 2016, o número de 
municípios com direito ao ressarci-
mento subiu para dezenove com 
um valor de aproximadamente 
R$ 717 milhões. Já em 2018, 
soma-se um total de 49 municípios 
cotados com valor em torno de 
R$ 1,6 bilhão (Um bilhão e Oito-
centos milhões de reais).

O resultado da atuação do Sindicato APEOC
Conquistas!
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“O pagamento do precatório do FUNDEF demonstra reconhecimento pela categoria. É um 
incentivo a mais na profissão. Nós merecemos esse mérito”, afirma a professora Mauricélia 
Lima, da Rede Municipal de Itatira. 

“Não existe nenhuma entidade que tenha garantido mais recursos para o bolso do professor 
e para a Educação do que o Sindicato APEOC, inclusive, sendo exemplo nessa luta para o 
Norte e o Nordeste”, afirma o presidente estadual Reginaldo Pinheiro.

A nossa entidade, reconhecida nacionalmente por essa luta, já impediu a dispersão de mais de R$ 100 
bilhões da área da Educação. 

O Sindicato APEOC, através de uma negociação quali�cada, e por reconhecimento judicial, garantiu 
que os municípios de Forquilha, Itaiçaba, Itatira, Juazeiro do Norte e Paracuru aplicassem a verba oriunda 
do precatório na valorização do Magistério e no desenvolvimento da Educação.

Estima-se que o valor individual pago aos docentes seja, em média, de R$ 25 mil a R$ 70 mil.
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