
Justiça reconhece: greve da  
Rede Estadual de Ensino é legal

O Tribunal de Justiça de 
Goiás negou pedido do 
Governo do Estado e con-

siderou legal a greve da Rede Es-
tadual de Educação, iniciada no 
dia 13 de maio.  

Na decisão, o desembar-
gador Kisleu Dias Maciel Filho 
reconheceu que o Sintego comu-
nicou à Seduce e ao Governo do 
Estado de Goiás a deflagração da 
greve dentro do prazo estabeleci-

para preenchimento das vagas nas 
escolas da rede, também previsto 
na Constituição Federal, e o fim 
do parcelamento dos salários, que 
não tem amparo legal”, afirma Bia 
de Lima, presidenta do Sintego.  

O Tribunal decidiu ainda 
que, no mínimo, 50% das unida-
des escolares da rede pública esta-
dual deve funcionar durante todo 
o período da greve. Isso já está 
garantido.

do pela legislação e lembrou que 
“o direito de greve possui respal-
do constitucional, inclusive em fa-
vor dos servidores públicos civis, 
segundo dispõe o Art. 37, inciso 
VII, da CF, cuja previsão é, por 
analogia, regulamentada pela Lei 
nº  7.783/89, consoante decidiu 
a Corte Suprema, no âmbito do 
Mandado de Injunção nº 708/DF”.

“Fizemos tudo dentro da 
legalidade para termos segurança 

da nossa greve. Vamos continuar 
trabalhando para fortalecer o mo-
vimento e garantir nossos direitos, 
que são assegurados por lei, mas 
o governo insiste em não cumprir. 
Queremos nosso Piso, determina-
do pela Lei 11.738/08, a data-base 
dos administrativos, prevista no 
Art. 37, inciso X, da Constituição 
Federal e regulamentada em Goi-
ás pela Lei Estadual 14.698/2004, 
a realização de concurso público 

Sintego busca apoio do Conselho Estadual de  
Educação para negociar pauta dos educadores

A presidenta do Sintego, Bia 
de Lima, esteve no Conselho 
Estadual de Educação, no dia 22 
de maio, para esclarecer os mo-
tivos da greve na Rede Estadual 
de Educação e solicitou envolvi-
mento do órgão no movimento 
e na intermediação das negocia-
ções com o Governo do Estado.

“Viemos pedir apoio do Con-
selho, aliado histórico nas nos-
sas lutas, neste momento em que 

os trabalhadores da Educação se 
viram forçados a parar as ativi-
dades para lutar para assegurar 
direitos duramente conquistados 
como o Piso salarial, a data-ba-
se, concurso público e o salário 
integral no final do mês”, expli-
cou Bia.

A recepção foi muito positiva 
e o Conselho se comprometeu a 
intermediar o diálogo e as nego-
ciações com o governo. Conselho Estadual de Educação vai intermediar negociações como governo
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Trabalhadores da Educação, em greve, 
fecharam a secretaria da Fazenda, no último dia 
19, em protesto contra o parcelamento de salários 
e o calote anunciado da data-base dos administra-
tivos. Foi um ato conjunto do Sintego e de outras 
entidades que integram o Fórum em Defesa dos 
Servidores e Serviços Públicos de Goiás. Com o 
protesto, as vias em frente à secretaria foram in-
terditadas e o serviço ficou suspenso durante toda 
a manhã.

Mandado de Segurança
O Sintego ingressou com Mandado de Se-

gurança contra o Governo do Estado para assegu-
rar o pagamento integral dos salários dos traba-
lhadores em Educação de Goiás.

Na ação, o sindicato se ampara na Consti-
tuição Federal (artigo 7º), que resguarda sua ir-
redutibilidade e a sua proteção na forma da lei e 

argumenta a natureza alimentar do salário, que 
fica prejudicada com o parcelamento.

“O não pagamento do salário integral dos 
trabalhadores implica em dano, uma vez que suas 
consequências são graves face à vida pessoal dos 

servidores, que se tornam impedidos de pagar 
suas próprias despesas, inaptos à sua própria so-
brevivência, além de prejuízos sociais e familia-
res, expostos a danos a sua saúde, vez que estão 
privados de recursos para comprar remédios, ma-
nutenção de tratamentos próprios ou de seus fa-
miliares. Muitos destes servidores são chefes de 
família e têm responsabilidade de prover a vida 
de seus filhos”, diz a ação.

O Sintego pede ainda que, “tendo em vista 
que o Estado se negou a disponibilizar o docu-
mento que determina o parcelamento do salário 
dos servidores, que o ato administrativo seja ofi-
cializado e juntado aos autos”.

“Vamos usar todas as vias para que tenha-
mos preservado o pagamento integral e espera-
mos que a justiça corrija esse erro do governo 
que prejudica muito o trabalhador”, diz Bia de 
Lima, presidenta do Sintego.

Por data-base dos Administrativos e  
salário integral, servidores fecham a Sefaz

Ministério Público entra com ação contra o 
Governo de Goiás para pagar o Piso aos professores

Direção do Sintego denuncia ao MP 
descumprimento da Lei do Piso em Goiás

Educadores em greve fecham a Sefaz em protesto 
contra parcelamento de salário e calote da data-base

O Ministério Público, por meio do Centro 
de Apoio da Educação e da 53ª Promo-
toria de Justiça, protocolou ação civil 

pública, com pedido de liminar, para obrigar o 
Governo de Goiás a cumprir a Lei 11.738/08 e 
pagar o Piso salarial, a partir do mês de janeiro 
para todos os profissionais do quadro permanen-
te do Magistério Público Estadual da Educação 
Básica.

Na ação, os promotores Simone Disconsi 
de Sá Campos (coordenadora do CAO Educa-
ção) e Marcus Antônio Ferreira Alves (da 53ª 
Promotoria) lembram que há dois anos o Go-
verno de Goiás paga o Piso a partir de janeiro 
somente para PI e PII, sendo que PIII e PIV 
recebem a partir de maio, e que este ano, estes 
professores (PIII e PIV) só receberão, de acordo 
com Projeto de Lei em tramitação na Assembleia 
Legislativa, em agosto. 

Os promotores lembram ainda que o 
sistemático descumprimento da Lei do Piso é 
um dos motivos que levaram os professores da 
Rede Estadual de Ensino a deflagrar a greve 
geral da categoria, iniciada no último dia 13. 
“o piso do magistério devidamente aplicado 
ainda não é realidade concretizada em alguns 
Estados e Municípios, inclusive em Goiás (...) 
de tal modo que a baixa qualidade do serviço 
educacional prestado pode ser ilustrada na re-
cente greve dos profissionais da educação es-
tadual, noticiada nos meios de comunicação”, 
diz a ação.

“Não esperava outro comportamento do 
Ministério Público, diante do que o Governo de 
Goiás vem fazendo todos os anos com a Lei do 
Piso prejudicando enormemente mais de 29 mil 
professores para atender interesses outros que 
não a valorização da carreira. Aguardamos que 

1. “reconhecimento da situação de ilega-
lidade pela não aplicação do piso sala-
rial nacional aos profissionais do ma-
gistério público da educação básica do 
Estado de Goiás, cargos P-III e P-IV, 
previsto na Lei n.° 11.738/2008”;

2. “a procedência dos pedidos, obje-
tivando a condenação do Estado de 
Goiás à seguinte obrigação de fazer: 
para o ano de 2015, aplicação irrestri-
ta e isonômica da atualização do piso 
salarial nacional prevista no artigo 

5º da Lei nº 11.738/08, ou seja, paga-
mento do retroativo, desde o mês de 
janeiro/2015, a todos os profissionais 
do quadro permanente do Magistério 
Público Estadual da Educação Básica, 
sem qualquer distinção de níveis, ao 
contrário do que propõe o Ofício Men-
sagem nº 25/015”;

3. “Cumulativamente e sob a luz do prin-
cípio da economia processual – com a 
finalidade de evitar futuras ações da 
mesma natureza – a condenação do Es-

tado de Goiás à obrigação de fazer, 
no sentido de garantir a aplicação, 
nos anos seguintes e em caráter 
permanente, de maneira irrestrita e 
isonômica a atualização do piso sa-
larial nacional prevista no artigo 5º 
da Lei nº 11.738/08, a partir do mês 
de janeiro de cada ano, a todos os 
profissionais do quadro permanen-
te do Magistério Público Estadual 
da Educação Básica, sem qualquer 
distinção de níveis”.

Os promotores listam dez pedidos que o Governo de Goiás deverá cumprir, entre eles:

a justiça atenda também os apelos dos promo-
tores e faça valer a nossa lei, pela qual lutamos 
duramente durante duzentos anos”, declarou 
Bia de Lima.
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A greve da Educação em Goiás atinge 45% das escolas. No interior do Estado, as Regionais 
Sindicais do Sintego estão intensificando as visitas às escolas esclarecendo os trabalhadores 
sobre a importância de fortalecerem o movimento grevista para forçar o Governo do Estado 
a cumprir a pauta de reivindicação. A participação de todos é fundamental para garantir que 
a legislação seja cumprida e tenhamos resguardados o Piso dos professores, a data-base dos 
administrativos, realização de concurso público e por fim ao parcelamento dos salários. 

RS Goianésia/JaraguáRS Planaltina

RS PiracanjubaRS Formosa

RS TrindadeRS Jataí

Vamos à luta! Até a vitória!
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RS Águas Lindas RS Catalão

RS Ceres RS Itumbiara

RS Rio Verde

RS Quirinópolis RS São Luis de Montes Belos

RS Luziânia
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