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INFORMATIVO DO JURÍDICO – SEPE ITATIAIA/RJ 

COMO FUNCIONAM AS AÇÕES COLETIVAS DO SEPE? 

QUAIS SÃO AS AÇÕES COLETIVAS NA REDE MUNICIPAL? 

COMO FAÇO PARA ENTRAR EM UMA AÇÃO COLETIVA? 

O SEPE COBRA PARA INGRESSO NA AÇÃO? 

Quando se trata de um problema que atinge vários profissionais de educação na rede municipal, o SEPE 

atua através de ações judiciais coletivas. Isso facilita a defesa dos direitos, porque o Sindicato não precisa entrar 

com centenas de ações individuais, bastando apenas uma coletiva. As ações coletivas, ao contrário do que dizem 

aqueles que pretendem lucrar com as ações individuais, não demoram mais – elas têm inclusive prioridade de 

tramitação. Elas são mais eficazes e econômicas, porque o profissional de educação não terá que arcar com as 

despesas e custas do processo. De todo modo, é fato notório que a justiça é demorada e que processos levam 

anos, mas não podemos abrir mão deste importante instrumento que nos auxilia na nossa luta por direitos. 

Nas ações coletivas, o SEPE representa a categoria, pedindo à justiça que resolva o problema de todos, 

sem criar injustiças na rede, isto é, sem que haja um profissional recebendo um direito e outro não. Nestas ações 

coletivas, não há nenhum profissional de educação como “autor”, e sim o SEPE. Em caso de vitória, o SEPE 

convoca os profissionais para ingressarem na fase de cumprimento da decisão judicial, quando a justiça já 

reconheceu o direito, e o que falta é pedir o cumprimento deste direito de maneira individualizada. 

Diferentemente de advogados particulares, o SEPE não cobra nada a título de honorários advocatícios. Se 

o profissional de educação tiver, por exemplo, vinte mil reais, ele receberá sem ter de repassar nenhum centavo 

do que recebeu em decorrência do processo ao Sindicato. Não há nenhum ônus. 

 Para se beneficiar das ações do SEPE, que sobrevive somente das contribuições sindicais voluntárias, 

evidentemente é necessário ser sindicalizado. É somente assim que o SEPE pode custear as despesas e se 

fortalecer para combater as várias injustiças cometidas contra os profissionais de educação.  

É importante mencionar que segundo a legislação que trata de processo civil, quem ingressa com uma 

ação individual sobre o mesmo tema de uma ação coletiva em trâmite do Sindicato e não requer sua suspensão 

abre mão de ser beneficiado pela ação coletiva do Sindicato. 

A seguir apresentamos um pequeno resumo das ações judiciais coletivas da rede municipal: 



 

1. RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA PLANEJAMENTO, ESTUDO E 

AVALIAÇÃO 

Beneficia: magistério 

Ajuizamos Ação Coletiva contra o Município de Itatiaia para que fosse regularizada a distribuição da 

jornada de trabalho de todo o magistério municipal reservando 1/3 da carga horária para as atividades 

complementares de planejamento, estudo e avaliação, conforme determina a Lei federal n° 11.738/08. A ação 

foi distribuída em 2016. 

O magistrado da vara única concedeu a decisão antecipada requerida pelo SEPE, determinando o 

cumprimento da reserva de 1/3, o que beneficiou toda a rede. O processo se encontra na fase de produção de 

provas, e após será sentenciado, em 1ª instância, e esperamos que confirme a liminar e avance ainda mais no 

cumprimento deste direito. 

2. PISO SALARIAL NACIONAL E VALORES RETROATIVOS DEVIDOS PELO 

MUNICÍPIO 

Beneficia: magistério, ativos e aposentados 

Em 2016, o jurídico propôs ação coletiva requerendo à justiça que obrigue o Município de Itatiaia a 

implementar na folha de pagamento do magistério, a título de vencimento-base, os valores referentes ao piso 

nacional (Lei nº 11.738/2008), sempre com seus reajustes, bem como pague as diferenças corrigidas devidas 

desde 2011 aos substituídos do SEPE (há anos com defasagens). 

Os filiados do SEPE, em caso de procedência da ação, farão jus aos valores retroativos. O processo se 

encontra em fase de produção de provas. Aguardamos decisão, após esta fase. 

3. AÇÃO PARA QUE AS ATIVIDADES À DISTÂNCIA SEJAM FACULTATIVAS (NÃO 

CONTABILIZADAS NA CARGA HORÁRIA ESTABELECIDA NA LEGISLAÇÃO) E QUE O 

MUNICÍPIO FORNEÇA AS CONDIÇÕES MATERIAIS/TECNOLÓGICAS A TODOS 

PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 

Beneficia: profissionais e população. 

Os desembargadores da 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, por unanimidade, mantiveram decisão 

obtida pelo Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio De Janeiro – núcleo de Itatiaia, que 

determinou que as atividades disponibilizadas em ambientes virtuais possuíssem caráter apenas complementar e 

de estímulo, sendo facultativas, ou seja, não sendo contabilizadas na carga horária, e que também obrigou o 

Município a fornecer condições para que os profissionais de educação que não possuam os meios tecnológicos 



necessários ofereçam as referidas atividades complementares, sob pena de que, em caso de omissão, não poder 

lhes impingir qualquer prejuízo financeiro ou disciplinar. 

Caso descumpra a decisão quanto à facultatividade das atividades, o Município de Itatiaia pagará multa 

única no valor de R$100.000,00 (cem mil reais). Já se não fornecer os meios tecnológicos necessários para que os 

profissionais de educação ofereçam as atividades online, além de não poder realizar qualquer desconto ou aplicar 

penalidade, pagará R$5.000,00 (cinco mil reais) por cada conduta. 

Processo aguarda sentença, e esperamos que confirme a liminar. 

4. AÇÃO COLETIVA OBJETIVANDO A SUSPENSÃO DE TODAS AS ATIVIDADES 

PRESENCIAIS ATÉ QUE SEJA ESTABELECIDO UM PROTOCOLO SEGURO DE ATUAÇÃO. 
 

Beneficia: profissionais e população. 

A magistrada negou a liminar requerida sob o fundamento de que o regime de comparecimento imposto 

pelo Município é razoável e condizente com os cuidados preventivos adotados por várias empresas e órgãos 

públicos, de modo a não se verificar, "in casu", risco maior aos profissionais da educação do que o enfrentado 

por todos os outros profissionais que atuam em órgãos públicos ou setores privados diversos.  

Infelizmente o STF e o TJ/RJ vêm entendendo que não compete ao poder judiciário decidir sobre o 

fechamento de escolas, pois se trata de uma medida privativa do chefe do executivo (municipal e estadual). 

5. AÇÃO COLETIVA OBJETIVANDO CONSIGNAÇÃO DO IMPOSTO SINDICAL. 
 

Beneficia: profissionais da Educação  

O Município de Itatiaia depositou judicialmente a extinta contribuição sindical compulsória relativa a anos 

anteriores, indicando várias entidades de classe, inclusive o SEPE/Itatiaia, como possíveis credoras. O SEPE 

defende que, como legítimo representante da categoria, deve receber tais valores, e em caso positivo efetuará a 

devolução do que foi descontado aos servidores. 

 

6. AÇÃO COLETIVA NOVA ESCOLA (REDE ESTADUAL). 
 

Beneficia: profissionais da Educação, ativos e aposentados 

Atualmente, o SEPE/RJ aguarda decisão da segunda câmara cível do TJ/RJ para confirmar decisão do 

Desembargador Jessé Torres, que determinou que o Estado disponibilize as contas dos servidores para que o 

pagamento dos valores incontroversos (sem juros e correção) sejam pagos agora. O Estado recorreu e alega que 

o pagamento desta forma é inviável.  
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