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EXCELENTÍSSIMO/A SR/A. DOUTOR/A PROMOTOR/A DE JUSTIÇA DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

Protocolo 204/2021 – GEDUC 

RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS UNIDADES DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

SINDSEP – SINDICATO DOS TRABALHADORES NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, já 

qualificado nos autos, por seu presidente e representante legal, SERGIO RICARDO 

ANTIQUEIRA, vem respeitosamente manifestar e requerer com base em documento 

redigido pelo diretor sindical da Secretaria da Educação do SINDSEP, MACIEL SILVA 

NASCIMENTO. 

 

“Ao Ministério Público: 

 

Em continuidade às tratativas que o SINDSEP vem desenvolvendo 

junto a este Egrégio órgão, nos servimos deste para apresentar algumas considerações sobre 

o contexto atual pelo qual passam os profissionais da área da Educação pública municipal 

e a comunidade usuária: bebês, crianças pequenas, adolescentes, jovens e adultos 

vinculados a Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. 

 

Primeiramente, cumpre-nos salientar que, pela primeira vez, a 

Administração Municipal, na pessoa do Prefeito Ricardo Nunes se nega a negociar a greve 

legítima dos trabalhadores públicos municipais, iniciada em 18/10/2021 e finalizada em 

11/11/2021.  
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Tal postura unilateral fere o direito a negociação prevista em 

legislação federal e municipal, principalmente quando ordena o desconto dos dias parados, 

comprometendo ganhos de natureza alimentar dos servidores públicos municipais. 

 

Mais particularmente, a Secretaria Municipal de Educação impõe 

outras interpretações administrativas e pedagógicas, como demostraremos a seguir: 

 

 

I - DO PLANO DE REPOSIÇÃO DA GREVE PELA VIDA 

 

Os profissionais de Educação possuem uma característica diferenciada 

dos demais trabalhadores da Prefeitura, pois foi o único setor da categoria a se envolver 

em duas mobilizações de greve no ano de 2021.  

 

O primeiro plano refere-se aos 120 dias da Greve Pela Vida que buscou 

reivindicar condições dignas de trabalho e preservação da vida dos profissionais, alunos e 

famílias. Considerada uma greve histórica e a mais longa na história do funcionalismo 

paulistano,que teve como resultado um Protocolo de Negociação, não cumprido em vários 

aspectos, em especial o item que trata da elaboração do Plano de Atendimento a Saúde do 

Profissional da Educação e dos alunos matriculados na RME-Rede Municipal de Ensino. 

 

Não obstante a isso, o Plano de Reposição elaborado pelos 

trabalhadores, e oriundo do processo negocial, previsto na IN27-Instrução Normativa n° 

27 que indica em seu ART. 9° a possibilidade de trimestralmente ser atualizado a partir 

dos afastamentos legais, em alguns casos não considerou a recente greve que alterou pontos 

importantes e prejudiciais da Previdência Municipal dos servidores. Tal situação 

incompatível com a IN27 gerou descontos em holerite devido à errônea interpretação de 

algumas Diretorias Regionais de Educação. 

 

 

II – DO APONTAMENTO DE FALTAS JUSTIFICADAS ORIUNDAS 

DA GREVE CONTRA O PLO 07/21. 
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Conforme justificado anteriormente, os motivos que ensejaram a 

paralisação das atividades laborais do conjunto dos servidores públicos se fez necessária, 

em razão da redução de proventos aos aposentados em média de 14%; ampliação da idade 

para homens e mulheres como requisito a requerer o benefício; e ao criar a segregação de 

massa que não permitirá a sobrevivência do Fundo seja aos servidores antigos, bem como 

aos novos servidores que ingressarem a partir da promulgação da Lei.  

 

De forma desordenada e intempestiva algumas secretarias iniciaram o 

processo de punição aos trabalhadores que aderiram ao movimento indicando o 

apontamento das faltas ao serviço, promovendo descontos totais nos vencimentos, 

ingerindo em ganhos de natureza alimentar, como por exemplo, a Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

 

III - DA APLICAÇÃO DA PROVA SÃO PAULO 

 

Pedagogicamente, a Secretaria Municipal de Educação decidiu ou 

somente orientou a RME-Rede Municipal de Ensino, sobre o tema, quatro (04) dias antes 

do início das mesmas. 

 

Foram várias complicações, tanto de acesso a nova proposta de 

aplicação de prova online, bem como nas provas presencias, o que obrigou parte dos alunos 

a realizar a prova nas 02 modalidades.  

 

No primeiro dia, por falta de sistema suficiente para acesso 

profissionais e alunos tiveram canceladas as provas pela manhã e tarde. A pressão e exercida 

sobre os envolvidos foi de total stress e desorganização por parte da Administração Pública.  

 

Cumpre-nos perguntar: Qual o objetivo de uma avaliação externa 

deslocada de um diagnóstico sobre a contemporaneidade e sequelas advindas de um 

período pandemico? A acolhida e levantamento diagnóstico deveria ser o principal objetivo 

de uma ação pedagógica responsável por parte de quem gesta a principal rede de educação 

da América Latina.  
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Por fim, a SME estabelece o dramático período de atribuição de 

classes e aulas (que também teve problemas técnicos durante sua realização) com todas as 

unidades em funcionamento, e mantida a aplicação da Prova São Paulo em várias delas: 

um grande contrassenso! 

 

 

IV – DA DETERMINAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS DIAS 

LETIVOS 

 

É compreensível que 02 movimentos grevistas gerem dificuldades no 

cumprimento dos dias letivos, porém torna-se temeroso determinar este cumprimento a 

qualquer custo. Assim, algumas Diretorias Regionais de Educação têm determinado este 

cumprimento entre os dias 26 e 31 de dezembro.  

 

Qual e para quem este fazer pedagógico? Não considerar a 

importância dos relações familiares neste período que nos foi estirpado em 2020. Propor 

tal cumprimento é ignorar a Deliberação n° 2, do Conselho Municipal de Educação que 

previu formas alternativas de manter os dias letivos de 2020 devido a impossibilidade do 

cumprimento dos dias letivos, dada a incapacidade do governo em fornecer acessibilidade 

e equipamentos para o ensino remoto.  

 

Uma simples análise aponta para situação similar em 2021, já que as 

atividades 100% presenciais só se deram no segundo semestre. Pior que travestir a ação 

pedagógica configurada em período que não existirão alunos, está a determinação de que 

somente profissionais que não aderiram ao movimento grevista poderão usufruir de 

Jornada Excedente e Hora Trabalho Excedente com ampliação nos vencimentos, o que vai 

onerar os cofres públicos, excluindo o dever e o comprometimento dos profissionais em 

saldar sua dívida com a municipalidade repondo os dias paralisados durante a greve. 

 

Diante do quadro apresentado, podemos ressaltar a continuidade da 

política de improvisação de SME em dar andamento a questões simples como as citadas 

acima, razão pela qual recorremos a este importante órgão, para que, com sua intervenção 

fiscalizadora possa alterar a possibilidade de ações desastrosas que seguem ignorando a 
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instabilidade emocional das famílias e dos profissionais da Educação, colocando em xeque 

a responsabilidade social da educação no Brasil. 

 

Por fim e por todo o exposto, mais uma vez recorremos a este 

importante órgão de defesa da função pública coerente com as necessidades da população, 

para requerer uma rápida intervenção buscando intermediação junto a Secretaria Municipal 

de Educação de forma a garantir: 

 

• A negociação de efetivas propostas alternativas e eficazes de 

cumprimento dos dias letivos, sem caracterizar apenas a questão numérica 

e quantitativa, mas priorizando a função pedagógica e ao mesmo tempo não 

onerar os cofres públicos com pagamentos extras a servidores, vez que a 

Secretaria Municipal da Educação possui recursos humanos em quantidade 

suficiente para suprir a necessidade do dias letivos faltantes, oriundos do 

pleito de reposição da greve, para dar o atendimento necessário a população 

usuária.” 

 

Desde já agradecemos à atenção dispensada e reiteramos protestos de 

elevada estima e consideração. 

 

São Paulo, 16 de dezembro de 2021. 

 

 

Benialdo Donizetti Moreira 

       OAB/SP 375.427 
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