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Servidor em estágio probatório 
tem direito à greve

O t r a b a l h a d o r 
em Educação 
que cumpre 

estágio probatório 
tem direito a participar 
de greve, como todos 
os outros servidores, 
segundo acórdão da 
2ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça 
de Goiás. “Nesse mo-
mento, estamos com 
trabalhadores da Educação em 
greve em dois munícipios goianos 
e os servidores em estágio pro-
batório são os primeiros a serem 
ameaçados de demissão se ade-
rirem ao movimento. Tal coação 

é ilegal, pois não se pode aplicar 
sanção ao servidor que tem seu 
direito assegurado na Constitui-
ção Federal”, alertou a presidenta 
do Sintego, Iêda Leal. 

De acordo com a jurisprudência 
do TJ, não se pode afastar o servi-

dor de suas funções, sem justa 
causa, por participação no movi-
mento grevista, mesmo se ainda 
cumprir o estágio probatório, o 
que vem a ferir o consagrado di-
reito constitucional  de  greve,  as-
segurado  a  todos.

A professora Nilda ga-
nhou na justiça o di-
reito da contagem do 

tempo dedicado ao aprimoramen-
to profissional para a concessão 
de aposentadoria especial. A 
decisão, por unanimidade, é da 
1ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça de Goiás, que concedeu 
mandado de segurança impetra-
do pela professora.

 Depois de mais de 25 anos de 
contribuição exercendo o magis-
tério e 50 anos de idade, em no-
vembro de 2010, Nilda requereu 
a aposentadoria com proventos 
integrais e paridade, conforme a 

Emenda Constitucional nº 41/03, 
mas o pedido foi negado pela Se-
duc, que não reconheceu os dois 
anos em que ela esteve de licen-
ça para cursar mestrado, na Uni-
versidade Federal de Goiás.

  Na decisão, o desembarga-
dor Orloff Neves Rocha afirma 
que “a negativa por parte da au-
toridade coatora em conceder 
um benefício constitucionalmente 
assegurado a um profissional de 
um serviço essencial do Estado 
(magistério), constitui-se em ato 
ilegal, imoral e ineficiente” e jus-
tifica a concessão do mandado de 
segurança “para garantir ao im-

petrante, o seu direito de aposen-
tadoria especial, tendo em vista 
ter cumprido dispositivo  constitu-
cional e infra-constitucional de 
formação continuada em busca 
da qualidade do ensino”.

 A professora Nilda se diz            
aliviada com a decisão. Segundo 
ela, o processo entre o requeri-
mento da aposentadoria e a ne-
gativa da Seduc foi estressante 
e traumático. “Sofri humilhação, 
indiferença e hostilidade por parte 
da  secretaria, que dificulta tudo 
para nós, mesmo estando dentro 
da lei. Agora, com o apoio do Sin-
tego, a justiça foi feita”, desabafa.

Vitória: tempo dedicado ao aprimoramento 
conta para aposentadoria
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