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ESTIMATIVA
DE VALORES A
RECEBER PARA
JORNADA DE
200 h/mês

R$ 110,00 a R$ 130,00

Valor correspondente a um mês
Para o docente efetivo, que trabalhou
em 1998, o valor a ser recebido pode
chegar a 35 mil reais, esteja hoje
ativo ou aposentado.

Os valores apresentados acima são baseados em cálculos aproximados, considerando que todos os efetivos ativos, aposentados e temporários receberiam valores
proporcionalmente ao tempo e jornada de trabalho; Considerando também que 60%
do Precatório do FUNDEF Estadual resultaria num montante de R$ 1,2 bilhão, se
forem pagos em 2020, beneficiando mais de 60 mil professores.

A luta pelos Precatórios do FUNDEF

Presidente Anizio Melo defendendo os Precatórios do FUNDEF para a
Educação no Plenário da Câmara Federal

Presidente Anizio Melo ao lado do Deputado Federal JHC, do PSB de
Alagoas, em Audiência Pública na Câmara Federal.

Sindicato APEOC é a maior referência
nacional na defesa do Precatório do
FUNDEF para valorização do Magistério
e a Educação. A entidade defende que
60% dos recursos sejam destinados ao
pagamento de professores e 40% para investimentos na Educação e pagamento de funcionários.
Uma luta árdua, que teve início em 2015, mas que já
logrou êxito em diversos municípios cearenses; em
Paracuru, por exemplo, foram quase 30 milhões.
Forquilha, 13 milhões de reais. Em Itaiçaba, foram
rateados mais de 2,5 milhões de reais. Em Catarina,
4,9 milhões de reais para o Magistério. O ganho
para cada professor chegou a 70 mil reais.
Na Rede Estadual, a APEOC foi habilitada em junho
de 2018 como Amicus Curiae (Amiga da Corte),
podendo se pronunciar na ação do Governo do
Ceará contra a União. Estão em jogo quase 2

bilhões de reais. O presidente Anizio Melo e dirigentes da entidade já ﬁzeram diversas viagens à Brasília, para acompanhar o processo no STF, participando de debates no TCU e TCE, de audiências públicas
da Câmara Federal, além de Congressos e Palestras
na defesa da valorização do Magistério.
No último mês de outubro, o presidente Anizio Melo
participou de uma Audiência Pública da Câmara
Federal em Maceió, Alagoas. Estiveram presentes
dirigentes do Sindicato APEOC, SINDIUTE,
MOVA-SE e FETAMCE. Em pauta, ﬁnanciamento da
Educação e o correto destino dos recursos do
FUNDEF. O evento foi fruto de articulação do
deputado federal JHC, que tem abraçado a causa do
professor. “Essa será uma luta árdua, na justiça, que
necessitará de muita mobilização e união da categoria”, aﬁrmou Anizio Melo.
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do

Perguntas

da Rede Estadual

01 - O que é o Precatório do
FUNDEF da Rede Estadual do
Ceará?
R - É um recurso do antigo FUNDEF que
a União deveria ter repassado ao
Governo do Estado do Ceará. O Estado
entrou com uma ação na Justiça para o
ressarcimento desse valor que, corrigido, chegará a aproximadamente 2
bilhões de reais. O Sindicato APEOC
defende que 60% deste precatório seja
destinado à valorização dos profissionais do Magistério e 40% para investimentos na Educação e pagamento de
seus funcionários.

02 - Quem poderá receber?
R - A luta do Sindicato APEOC é para
que todos os profissionais do Magistério que tenham trabalhado na Rede
Estadual do Ceará, entre 1998 até os
dias atuais, efetivos ativos, aposentados
e temporários, possam receber os 60%,
e os funcionários da Educação, dos 40%.

03 - O que o Sindicato tem feito
nesta luta?
R - O Sindicato APEOC é referência
nacional na luta política e jurídica em
defesa dos Precatórios do FUNDEF para
professores e profissionais da Educação,
tendo logrado êxito em diversos
municípios cearenses. Vem atuando no
STF, no TCU e TCE, articulando com
parlamentares no Congresso Nacional, e
tem buscado criar e fortalecer a Frente
Norte/Nordeste pela Educação.

04 - Só receberá quem entrou
com a ação?
R - No momento da individualização
dos valores, será dada prioridade
conforme assinatura dos contratos, que
estão sendo organizados em lotes.
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05 - Qual a ação jurídica da
APEOC?

08 - Como serão os honorários
advocatícios?

R - O Sindicato APEOC contratou uma
Banca de Advogados, para defender a
categoria nesta causa que envolve
bilhões de reais e muitos interesses
contrários aos trabalhadores da Educação. Os professores e funcionários
deverão assinar o contrato com o
escritório, para que seja encaminhada a
individualização dos valores, considerando tempo de serviço e jornada de
trabalho.

R - O honorário advocatício a ser
repassado ao escritório é fruto de
acordo com o Sindicato APEOC ficando
garantido o mínimo determinado pela
tabela da OAB para os filiados, que é de
10%; para não filiados, a porcentagem é
de 15% do valor individual a ser
recebido.

06 - É necessário contratar uma
Banca de Advogados?
R - O escritório contratado pelo Sindicato APEOC é especializado em instâncias
superiores, experiente, estruturado e
com atuação nacional. Tem acompanhado diversas ações nos municípios
cearenses e de outros estados e
obtendo sucesso nesta causa tão difícil
e complexa. No caso da Rede Estadual,
a banca já conseguiu um feito histórico:
a habilitação do Sindicato APEOC como
Amicus Curiae (Amigo da Corte), no
processo do Estado contra a União,
possibilitando ao Sindicato APEOC
poder se pronunciar na ação.

09 - O dinheiro já está garantido?
R - A ação está para ser julgada pelo
STF, e o relator da ACO 683 é o Ministro
Edson Fachin. Precisamos unir e
mobilizar a categoria, pressionando a
União e o Governo Estadual para que os
recursos sejam garantidos para os
professores e profissionais da Educação.

10 - Este recurso é da Educação?
R - Por pressão do Sindicato APEOC, o
pleno do STF julgou que 100% dos
recursos dos Precatórios do FUNDEF
têm que ser utilizados na Educação.
Infelizmente, esse julgamento só
ocorreu depois que vários prefeitos
receberam o dinheiro e gastaram da
forma que bem entenderam, sem
valorizar o Magistério e a Educação.

07 - Como está o andamento
do processo?
R - O relator do processo, o Ministro do
STF, Edson Fachin, julgou procedente o
pedido do Governo do Estado do Ceará
de recalcular o valor mínimo nacional
por aluno. A União entrou com um
embargo interno, com o objetivo de
protelar a ação. O processo foi incluído
no calendário de julgamento pelo
presidente do STF, Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça para apreciação
do pleno em 22 de novembro de 2018.
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