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Nº 1187

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 

CONSELHO ESTADUAL

Considerando o Decreto 4230/2020 PR, Art. 3º 
- Determinar, a partir de 16 de março de 2020, 
a suspensão de eventos abertos ao público, 
de qualquer natureza, com aglomeração 
acima de cinquenta pessoas - o presidente 
da APP-Sindicato convoca os membros do 
Conselho Estadual da Entidade para reunião 
extraordinária a ser realizada pela plataforma 
virtual*, em duas etapas: no dia 11 de junho, 
das 17h30 às 20h, e no dia 12 de junho, das 9h 
às 12h, para tratar da seguinte pauta:

1. Avaliação da Conjuntura;
2. A escola pública em tempos de pandemia e 
a pauta da categoria;
3. Encaminhamentos e mobilizações;
4. Representação da APP no Conselho do 
Magistério;
5. Outros assuntos.

* O endereço eletrônico de acesso à reunião 
será enviado aos/às conselheiros/as eleitos/
as no ano de 2019 credenciados/as pelos 
Núcleos Sindicais.

HERMES SILVA LEÃO
- Presidente -
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lNa última sexta-feira (29), o Supremo Tri-

bunal Federal julgou o recurso extraordinário 
936.790, o qual analisa a aplicação do 1/3 (um 
terço) da jornada de trabalho do magistério pa-
ra atividades extraclasses, a denominada hora-
-atividade. A APP-Sindicato, junto com a Confe-
deração Nacional dos(as) Trabalhadores(as) da 
Educação atuou incessantemente para garantir 
a aprovação deste importante direito.

Com 7 votos favoráveis e 3 contrários, os(as) 
ministros julgaram como constitucional o pará-
grafo 4º do art. 2º da Lei Federal 11.738, que regu-
lamentou o piso salarial profissional nacional do 
magistério, vinculando os vencimentos iniciais 
das carreiras à formação profissional e à jornada 
de trabalho de até 40 horas semanais, com tem-
po específico destinado às atividades de prepa-
ração de aulas, correção de provas e trabalhos, 
reuniões pedagógicas e com as famílias dos(as) 
estudantes, formação continuada, entre outras 
atividades inerentes ao trabalho extraclasse 
dos(as) professores(as).

Votaram favoráveis à constitucionalidade da 
lei os ministros Edson Fachin, Alexandre de Mo-
raes, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Roberto Barro-
so, Ricardo Lewandowski e Celso de Melo. Já os 
ministros Marco Aurélio, Luiz Fux e Gilmar Men-
des votaram contra.

O resultado de ontem confere à jornada ex-
traclasse efeitos erga omnes vinculando todas 
as administrações públicas. Até então, a hora-
-atividade era constitucional, mas prefeitos e 
governadores não eram obrigados a cumpri-la. 
A partir de agora terão que observar a proporção 
mínima de 33,33% da jornada total do magisté-
rio para atividades laborais sem interação com 
os educandos.

LUTA ANTIGA

O direito que era constitucional foi questio-
nado por governadores(as) no STF no ano de 
2008 e no julgamento de mérito da ação direta 
de inconstitucionalidade (ADI 4167) esse ponto 

Hora-Atividade é constitucional, 
decide Supremo Tribunal Federal
Com 7 votos favoráveis e 3 contrários, os(as) ministros julgaram como constitucional o 
parágrafo 4º do art. 2º da Lei Federal 11.738

A lei está pronta 
para votar, foi 
recebida pela 
assessoria do STJ 
em setembro do ano 
passado. Fizemos 
outras indagações 
em janeiro deste 
ano, pois o STJ 
desconsiderou 
aqueles 10 minutos 
ou cinco minutos do 
intervalo de uma 
aula para outra, ou 
seja, de aula de 50 
minutos como ilegal 
para contabilizar 
na hora-atividade. 
Assim já temos 
uma decisão 
positiva no STJ” 

Vice-Presidenta da 
CNTE, Professora 
Marlei Fernandes.

Decisão mantém vitória da APP-
Sindicato na primeira instância 
e condenação do governo para 
retirar falta ilegal

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) 
confirmou a condenação do Estado na ação 
da APP-Sindicato contra punições ilegais apli-
cadas pela gestão Beto Richa a professores(as) 
e funcionários(as) de escola que participaram 
de greve no dia 30 de agosto de 2017. 

Os desembargadores rejeitaram, por 
unanimidade, o recurso apresentado pelo 
governo, reiterando a sentença de primeira 
instância que determina a revisão da ficha 
funcional dos(as) educadores(as) e a retira-
da de falta injustificada.

Na decisão de primeira instância, a juíza 
da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da 
Região Metropolitana de Curitiba, Patricia de 
Almeida Gomes Bergonse, ressaltou “que não 
houve ilegalidade no movimento grevista de 
30/08/2017”, pois o sindicato cumpriu todas 
as exigências da lei, solicitou reunião com o 
governo, mas não houve negociação. Esse en-
tendimento foi confirmado no julgamento do 
recurso apresentado pelo Estado no TJ-PR. O 
jurídico da APP-Sindicato ressalta que o Esta-
do pode recorrer, mas destaca que a decisão 
da retirada de falta deve ser mantida.

TJ-PR rejeita recurso 
do Estado e confirma 
legalidade da greve de 
30 de agosto de 2017

terminou empatado em 5 a 5. Por conta deste jul-
gamento, muitos Estados e Municípios não cum-
priram a Hora-Atividade, mesmo presente na lei.

A ação voltou a ser julgada no Supremo, após 
uma professora de Santa Cataria entrar com um 
recurso extraordinário afirmando que o Estado 
não estava cumprindo a HA. O recurso foi julga-
do em diversas instâncias, até chegar ao STF. A 
Vice-Presidenta da CNTE, Professora Marlei Fer-
nandes destaca que com o julgamento favorável, 
os Estados e Municípios não podem mais ques-
tionar a constitucionalidade da Hora Atividade.

Marlei Fernandes conta ainda que uma ação 
da movida pela APP-Sindicato, que debate o re-
conhecimento da lei 174/2014, a qual aplica à ho-
ra-atividade em hora aula já está pronta para ser 
votada no Superior Tribunal de Justiça (STJ). “A lei 
está pronta para votar, foi recebida pela assessoria 
do STJ em setembro do ano passado. Fizemos ou-
tras indagações em janeiro deste ano, pois o STJ 
desconsiderou aqueles 10 minutos ou cinco minu-
tos do intervalo de uma aula para outra, ou seja, 
de aula de 50 minutos como ilegal para contabi-
lizar na hora-atividade. Assim já temos uma de-
cisão positiva no STJ”, enfatiza a Vice-Presidenta.

O resultado de ontem confere à jornada extraclasse efeitos erga omnes 
vinculando todas as administrações públicas.


