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A greve dos professores estaduais na Bahia. Um impasse jurídico, político e social.  

Ou alguém pensou que seria fácil? 

 

Élida Gomes de Oliveira1 

 

Aos 20 dias do mês de Julho de 2012, a greve dos professores da rede pública 

estadual da Bahia chegou ao seu 100º dia, o que já a caracteriza não apenas como a mais 

longa na história da Educação no estado, como a mais longa greve no País. Após a sua 

deflagração, criou-se um impasse entre o governo e representantes dos professores, a 

exemplo da APLB-Sindicato, onde o Tribunal de Justiça da Bahia é o principal mediador. Sua 

dinâmica vem se desdobrando em vários aspectos além daqueles concernentes 

exclusivamente ao âmbito da Educação. Os aspectos jurídicos, políticos e sociais são meu 

objeto de estudo no presente artigo, sob a forma de depoimento na qualidade de docente 

grevista. As notícias sobre o movimento pipocam a todo instante nas redes sociais da 

Internet, em tempo real. Mas por vezes, o cidadão interessado por informações acerca do 

que está de fato acontecendo se perde em meio a tantas especulações. Nesse sentido 

pretendo fazer um alinhavo da imensa colcha de retalhos em que vem se formando a nossa 

greve. Nosso movimento reivindicatório de classe, coincidentemente ou não, vem ocorrendo 

concomitantemente aos grandes movimentos sociais em outras partes do mundo, em que o 

sentimento de indignação vem se consolidando entre as classes trabalhadoras diante da 

indiferença e arrogância das classes detentoras do poder: políticos e banqueiros. Refiro-me 

ao movimento dos Indignados que ocorreu inicialmente na Espanha, se estendendo a outros 

países como a Grécia, Egito, Israel e até nos Estados Unidos com o Ocupe Wall Street. 

 

Passeata 2 de Julho em Salvador. 

 

                                                           

1 Graduada em Licenciatura em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e pós-graduada em Docência do Ensino Superior pela 

Faculdade Noroeste de Minas (FINON). Há 12 anos leciona História, Filosofia e Sociologia na Rede Pública de Ensino do Estado da Bahia. Atualmente colabora com a 

Revista O Olho da História com resenhas e artigos. 
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A greve dos professores do estado na Bahia pode ser considerada um movimento 

social dentro do contexto global na medida em que se recusa a acatar as medidas impostas 

pelo governo que segue a orientação da política capitalista internacional, sob o falso manto 

da gestão de governo democrático, lançando mão de recursos do estado de exceção. O 

governo da Bahia tem a seu favor o judiciário, que declarou a greve ilegal ainda no seu 

segundo dia! 

 No dia 29 de junho, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal 

(STF), cassou a decisão do juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, Ricardo D’ Ávila, 

que declarava a ilegalidade da greve, que sozinho, na chamada decisão monocrática, ainda 

mandou confiscar os salários dos professores e aplicou multa de 50 mil diários à 

APLB/Sindicato. 

Ele encaminhou ao Ministério Público os autos da ação civil pública para se apreciado 

pelo TJ-BA, órgão competente para analisar o impasse. Esse foi apenas o início de um 

processo judicial cujo tramite deverá se arrastar por alguns anos entre o Supremo Tribunal 

Federal e o Superior Tribunal de Justiça, uma vez que tanto o governo do estado quanto a 

APLB/Sindicato podem entrar com agravos. Entretanto, o confisco dos salários dos 

professores não foi revogado. De qualquer forma, independente do movimento grevista, 

mesmo após o seu término e volta à normalidade das atividades letivas, o processo irá 

continuar tramitando na justiça. 

Uma coisa essa greve está deixando transparecer: o total controle do governo sobre 

os quatro poderes estabelecidos. Ou seja, o próprio executivo que o exerce, o jurídico, o 

legislativo e a mídia impressa e televisiva. Dificilmente um juiz ou desembargador será 

desfavorável em suas decisões a quem o nomeou. Podem ocorrer, inclusive, contradições, a 

exemplo da decisão favorável à ação civil pública da Procuradoria Geral do Estado pela 

ilegalidade da greve pela desembargadora-relatora Daisy Lago Coelho, publicada no dia 06 

de abril, para evitar que o recurso do Sindicato fosse para o Tribunal de Justiça da Bahia, 

onde todos os Desembargadores foram nomeados ainda no período carlista, determinandoa 

imediata suspensão da greve, reduzindo assim a multa do Sindicato de 50 mil para 10 mil 

por dia. Na ocasião alegou que “é certo que o movimento grevista não assegurou a 

manutenção de serviços essenciais e indispensáveis para o atendimento das necessidades 

inadiáveis da comunidade. Também se apresenta verossímil, senão induvidoso, o grande 

prejuízo causado pela paralisação do serviço público de educação não apenas à formação 

cívica e intelectual dos estudantes, mas também ao desenvolvimento físico e à saúde destes, 

tendo em vista a constatação de que a merenda escolar é, em muitas comunidades deste 

Estado, o único alimento diário dos infantes. Vale destacar que não se olvida que a greve é 

também considerada direito fundamental, entretanto, a sua manutenção de forma abusiva e 

ilegal anula outros direitos fundamentais já apontados, de modo que deixa de atender ao 

objetivo da Constituição Federal e viola os critérios de resolução de conflito entre tais 

preceitos”. 

Ocorre que segundo a Lei 7783/89 são considerados serviços essenciais:  

Art. 10 "São considerados serviços ou atividades essenciais: 
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I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, 

gás e combustíveis. 

II - assistência médica e hospitalar; 

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; 

IV - funerários; 

V - transporte coletivo; 

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo; 

VII - telecomunicações; 

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais 

nucleares; 

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais; 

X - controle de tráfego aéreo; 

XI- compensação bancária. 

 

A Educação não está incluída no rol dos serviços essenciais porque não é 

exclusivamente pública e se as instituições privadas não estão sujeitas a essa condição, as 

públicas também não podem ser classificadas como tal. De qualquer modo, a decisão da 

desembargadora será reformada pelo Pleno, isto é, todos os Desembargadores do TJ/BA. Foi 

apenas uma decisão monocrática da Desembargadora que manteve a 1ª Decisão de um Juiz 

que o Ministro do STF que alegou não ter competência para julgar. A APLB/Sindicato entrou 

com recurso e a decisão do mérito será do Pleno. Como já disse é uma batalha jurídica que 

ainda está longe de terminar. 

 

Assembleia APLB-FSA. 

 

A greve que já ultrapassou os 100 dias é com toda certeza, uma greve política no 

sentido grego de sua origem, os inventores da política. Foram os gregos que criaram a ideia 

de um espaço onde o poder existe através das leis e essas não se identificam com a vontade 

dos governantes, mas exprimem uma vontade coletiva, que é exprimida em público, nas 

assembleias por meio de deliberações, das discussões e do voto. Portanto, diferente do 

governo personalista, a vontade de ninguém é lei e ninguém se identifica com o poder. A 

autoridade é coletiva e é aquilo que constitui o cidadão pleno de seus direitos.  
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Assembleia dos professores na AL/BA. 

 

Nós, professores reivindicamos o aumento de 22,22% e a revogação das Leis 

estaduais 12364/11 que incorpora gratificações aos salários e Lei 12578/12 aprovado em 

abril de 2012, mais os 14% sem necessidade de cursos (o que não contempla aposentados, 

professores afastados, em licença médica ou que cumprem jornada de trabalho em outras 

unidades, além do fim das punições (professores demitidos, com processos administrativos e 

Sindicato). O reajuste foi assinado anteriormente pelo governo em novembro de 2011, que 

voltou atrás. O governo não aceita em hipótese alguma pagar este ano os 22,22% de 

reajuste (trata-se de um ato inconstitucional) – só em parcelas – 7% em novembro, 7% em 

março de 2013, mediante curso, mais 6,5% do reajuste concedido ao funcionalismo público 

em janeiro de 2012. Curiosamente, “nunca antes na história desse País” uma categoria teve 

que fazer um curso ou prova para receber um reajuste em seu salário base e aprovado por 

uma Lei Federal. E somente os professores repõem os dias parados por motivo de greve. 

Isso não ocorre em nenhuma outra categoria. Se o governo corta os salários, nega o direito 

à greve. Mas a greve é um direito garantido pela Constituição e o que está ocorrendo na 

Bahia caracteriza uma democracia de fachada. Vale lembrar que a história de luta como líder 

sindical à frente de mobilizações e greves faz parte do currículo do atual governador que 

hora impede o professor de exercer seu direito de aderir ao movimento paradista. 

As notícias veiculadas na grande mídia (rádios, jornais impressos e televisão) 

recebem uma abordagem diária, porém, superficial. Todos são unanimes em dizer que “os 

professores em greve reivindicam 22,22% de reajuste salarial para toda a categoria a serem 

pagos até dezembro deste ano, mas o governo afirma que só pode conceder 7% em 

novembro deste ano mais 7% em março de 2013, somando-se aos 6,5% já pagos a partir de 

janeiro”. É o que diz o Decreto Lei 12.578/2012 estadual aprovado na Assembleia do Estado 

da Bahia em 24 de abril/2012, que retira da categoria dos professores estaduais direitos 

constitucionais adquiridos durante anos de luta. Os mais prejudicados são os professores de 

nível médio e os aposentados que ao arrepio da lei viram a exclusão em seus contracheques 

do Adicional por Tempo de Serviço, benefício que garante o direito ao adicional por tempo de 

http://www.jornaldamidia.com.br/2012/07/06/greve-dos-professores-da-bahia-e-decretada-ilegal-pela-justica/


 

 

 

  O Olho da História, n. 18, Salvador (BA), julho de 2012.                                     

                                           

 

 

serviço aos servidores públicos do estado, pelo citado projeto de lei ao declarar 

inconstitucional o art. 41, XXVI da Constituição Estadual.  

Entre os deputados de oposição na AL/BA, o líder da oposição Deputado Paulo Azi 

entrou com uma ADIN (Ação Direta de Inconstitucionalidade) contra essa lei que 

transformou gratificações em subsídio (ADIN 0306642-81.2012.8.05.0000) e já está 

tramitando no TJ/BA.  

O Deputado sugere ainda que o servidor busque a reparação dos danos morais e 

financeiros causados pelo governo acionando individual (junto ao TJ/BA) e coletivamente, 

nesse ultimo caso, junto ao STF comunicando o descumprimento da Lei do FUNDEB pelo 

governo do estado da Bahia. Motivos, por vezes trágicos, não faltarão. Os prejuízos vão 

desde a inadimplência pelo não recebimento dos salários, impossibilidade de utilizar o 

recurso do CREDICESTA (Cesta do Povo), inviabilidade de empréstimos bancários até o 

falecimento de colegas ao ver o contracheque zerado. Segundo especulações, nove 

professores já teriam falecido vítimas de AVC (acidente vascular cardíaco) e infarto. 

Entretanto consegui apurar apenas três. Dia 14 de maio faleceu a Professora Nadir Copque, 

aos 67 anos, vítima de infarto em Lauro de Freitas, quando se preparava para participar de 

uma passeata de protesto; Dia 16 de junho a Professora Eliana Antônia dos Santos Cordeiro 

não resistiu ao AVC depois de consultar o contracheque zerado. A professora de matemática 

deixou três filhos, a caçula com 10 anos e muitas contas sem pagar. E no dia 31 de julho 

uma ex-aluna do Coordenador da APLB/Sindicato Rui Oliveira e sobrinha do revolucionário 

Carlos Mariguella, Cláudia Tereza Mariguella, sofre um infarto, aos 42 anos de idade, vindo a 

falecer em seguida. Outros sofreram AVC, alterações de pressão arterial e outros traumas, 

vítimas que não tiveram forças para resistir ao corte de salários e redução de seus direitos 

de classe. 

Mas isso não impede que esse governo faça novas investidas contra os professores 

licenciados, mestres e doutores.  
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Outra lei, a 12.364/2011 veicula o reajuste salarial ao INPC em substituição ao índice 

da Lei do Piso, engessando os salários dos professores de nível superior até a Copa do 

Mundo, ferindo a Lei do Piso. Já o Projeto 19.776 de 12 de abril de 2012é considerado 

nefasto aos trabalhadores em educação da rede estadual porque transforma em subsídio a 

remuneração total dos professores com titulação em ensino médio completo ou licenciatura 

de curta duração e de professor não licenciado, além de propor a retirada destes docentes do 

Plano de Cargos e Salários dos Trabalhadores em Educação, criando um Quadro Especial 

para os mesmos.  

Tudo começou ainda em 2008 com a criação da Lei 11.738 e 16 de Julho, 

denominada FUNDEB: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e a 

Valorização dos Profissionais da Educação, também chamada Lei do Piso. Este percentual já 

foi repassado pelo Governo Federal aos estados para o reajuste do valor pago por cada aluno 

matriculado na rede pública de ensino. Como é uma Lei Federal foi assinado um acordo entre 

governo e as entidades de classe para assegurar a aplicação do índice a todos os níveis de 

formação da categoria, não apenas ao professor de nível médio. Faltou o governo cumprir 

com esse acordo, atribuindo à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) o motivo para não 

conceder o reajuste de 22,22%, o Governo Wagner parece ignorar que o FUNDEB é um 

recurso de fonte federal, oriundo da arrecadação do Imposto de Renda e próprio para a 

educação pública, que em maio de 2012 acumulou um valor de R$ 929 milhões de reais e 

que a LRF, nele, não incide, pois essa tem que ser orçada e aprovada na Assembleia do 

Estado um ano antes da sua utilização. Também a Lei de Transparência não é em nosso 

estado atendida, não há transparência quanto à utilização dos recursos do FUNDEB na Bahia 

uma vez que o governo ao alegar que esse recurso é insuficiente, poderia solicitar a 

complementação ao governo federal, porém para tal deve prestar contas ao Fundo e se não 

o faz está por duas vezes “fora da lei”. 

 Parece difícil acreditar que em pleno século XXI, o governo ainda trata a questão das 

greves como caso de polícia, tal como ocorria ainda nos tempos da República Velha no Brasil, 

com ameaças de prisão aos líderes do movimento e até mesmo aos professores que 

ocupavam a Assembleia Legislativa no Centro Administrativo da Bahia, o CAB.  

 

 

Ocupação APLB na AL/BA 
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A aceitação de submissão das DIREC’s, Diretores das escolas e alguns professores 

antigrevistas evidenciam o ranço do que as escolas públicas foram até pouco tempo: “currais 

eleitorais” onde ainda se espera o recebimento de cargos nomeados em troca da 

subserviência.  

Com isso esses “professores” parecem concordar com as péssimas condições 

históricas de trabalho nas escolas públicas, que não motivam os estudantes e ainda 

produzem profissionais esgotados, estressados, com imunidade baixa, L.E.R., depressão etc. 

causados pela sobrecarga de trabalho e pelo acúmulo de atividades a serem planejadas, 

executadas, corrigidas e avaliadas, na maioria das vezes, em suas casas, nos finais de 

semana, sem recebimento de pagamento por horas extras. Não é de se estranhar que 

muitos jovens não se sintam atraídos pela nossa profissão. Não há, por parte do governo do 

estado, sinais de valorização e reconhecimento da Lei que procura fazê-lo, o FUNDEB. O 

preço que estamos pagando pela validação dessa lei são os quatro meses de salários, até 

agora, cortados de nossos contracheques nos impondo uma condição de não cidadãos, de 

humilhação, assédio e ameaças de demissões. O Secretário de Educação Osvaldo Barreto, 

omisso nos momentos decisivos, não demonstrou capacidade em negociar a greve ou 

interesse e boa vontade em apresentar algum acordo entre governo e a categoria dos 

professores. 

Às vésperas das eleições municipais, o governo parece não se preocupar com os 

baixos índices de popularidade e intenções de voto ao seu partido que se diz dos 

trabalhadores. A imprensa divulga que o índice de rejeição ao governador Jaques Wagner 

chega atualmente aos 70%, considerado muito alto. No alto de sua arrogância, parece 

depositar extrema confiança na máquina do governo que se utiliza da mídia paga televisiva 

para veicular as “informações” de acordo com sua conveniência. Sem receber o repasse das 

verbas de contribuição dos professores, o Sindicato não tem recursos para desmentir as 

notícias falaciosas e informar sobre as razões da greve. Contudo, o governo não pode 

controlar as redes sociais, onde é visível o apoio dado pela maioria da população e familiares 

de estudantes da rede pública.  

 

 

Ato Público de estudantes da rede pública de ensino em Feira de Santana 
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Foi assim no tradicional desfile do 2 de Julho, data em que se comemora a 

Independência da Bahia nas cidades de Cachoeira e Salvador. Na capital baiana o desfile foi 

marcado por protestos dos professores e setores da sociedade que apoiam o movimento. A 

passeata nas comemorações do 2 de Julho no Centro Histórico de Salvador deste ano 

demonstrou essa insatisfação popular em grande número, com faixas, cartazes, apitos e a 

famosa “waia” como ficou conhecido o protesto à política repressora, truculenta e retrógrada 

adotada por esse governo. 

 

 

Moradora se manifesta no 2 de Julho em SSA 

 

Por onde passavam manifestações de estudantes, moradores e até turistas eram 

calorosas embaladas por palavras de ordem, músicas, cartazes, faixas e até mesmo pela 

criação de bordões. 

 

 

Passeata 2 de Julho – SSA 

 

Diante das pressões dos pais dos alunos, principalmente dos alunos do 3º ano do 

Ensino Médio, e da proximidade das provas do ENEM e dos concursos vestibulares, o 

governador, ex-líder sindicalista favorável a greves em outros tempos, ao invés de no 
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mínimo negociar, tomou uma decisão mal pensada: contratar a peso de ouro (R$ 250,00 a 

hora/aula) a empresa Abai – Conteúdos Educativos e Produção Cultural Ltda, do 

professor/showman Jorge Portugal e sua equipe, um custo de R$ 4.145,00 cada aula, 

totalizando pouco mais de 1,5 milhão de reais, que por ser apresentada como medida 

emergencial não houve licitação. O professor Jorge Portugal reconheceu o valor acima do 

mercado, ”o valor de mercado não é parâmetro. Não teria sentido (…) receber o mesmo 

valor de um professor da rede estadual. Fazer educação não é barato”, justificou-se.Ainda 

como parte das “medidas emergenciais”  foram convocados 545 professores para ministrar 

aulas, em estágio probatório e 706 R.E.D.A.s (Regime Especial de Direito Administrativo), 

além dos profissionais que não aderiram à greve. Mas os tais “aulões” foram um verdadeiro 

fiasco, o Sindicato entrou com uma representação junto ao Conselho Nacional de Educação 

alegando que os alunos se matricularam na rede estadual em cursos presenciais e não à 

distância. Além disso, vários professores se recusaram a tal arranjo e foram demitidos. Mas 

essas informações não foram divulgadas pela grande mídia baiana e nacional. Financiada 

pela publicidade estatal tenta não falar da greve e se limita a publicar apenas as informações 

“oficiais” enviadas pelo governo. 

O papel do Sindicato que historicamente após o Estado Novo de Getúlio Vargas 

deixou de ser instrumento legítimo reivindicatório do trabalhador, foi cooptado pelo governo 

e transformado em instituição corporativista, se posicionando apenas como intermediário 

entre patrão e empregado, dessa vez não pôde utilizar a greve como moeda de barganha 

para suas exigências afins, como já vinha fazendo em anos anteriores. O Sindicato, o 

criador, foi sucumbido pela sua criação, e a criatura é o movimento grevista. Ninguém, nem 

o próprio sindicato, esperavam por tamanha e tão duradoura resistência. Talvez pelos novos 

recursos “revolucionários”, celulares e mais notadamente, a Internet. É nas redes sociais e 

nos blogs que as discussões acontecem, as opiniões são discutidas e muitas decisões 

previamente tomadas.  

Existe uma hierarquia de poder dentro do movimento grevista dos professores. A 

Coordenação do Sindicato está situado em Salvador e toma as decisões juntamente com o 

Comando de Greve, uma comissão de membros de deliberam sobre as pautas apresentadas, 

após consultas de suas Zonais (Sindicatos do interior do estado). Nas assembleias são 

passados os informes e deliberações para serem votados pela categoria e dessa forma 

procura-se obter um maior numero de participação da classe. Nas reuniões com o governo, 

porém, participam apenas os membros do Sindicato que têm o poder de concordar ou não 

com os termos propostos à mesa de negociações. 

No dia 11 de Julho o governador Jaques Wagner apresentou a proposta feita aos 

professores da rede estadual, em reunião com o procurador-geral do Ministério Público do 

Estado (MPE), Wellington Lima, e o juiz assessor do Tribunal de Justiça (TJ-BA), Ricardo 

Schimitt. As contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação (FUNDEB) e 

informações técnicas sobre o orçamento estadual também foram apresentadas no encontro, 

realizado na sede do MPE, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). 
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Eis a proposta do governo: O Governo do Estado da Bahia e o Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB-Sindicato) acordam que: 

Proposta do Governo: (entregue sem timbre em papel reciclado e sem assinaturas) 

a) Além dos reajustes salariais concedidos à categoria neste ano, que variam de 

6,5% a 11,5 % , concederá a todos os professores licenciados da carreira de magistério, por 

meio de curso de atualização de práticas pedagógicas, promoção com ganho de 7% em 

novembro de 2012, e nova promoção também com ganho de 7%, em março de 2013 

(conforme tabela em anexo); 

b) As promoções previstas nesta proposta se darão mediante a participação no 

curso, considerado o critério de frequência; 

c) Todos os professores licenciados da carreira do magistério poderão participar do 

curso, excluídos os em licença com perda de vencimento; os que estão cumprindo suspensão 

disciplinar ou preventiva; os colocados à disposição de qualquer órgão ou entidade da 

administração pública, direta ou indireta, municipal, estadual e federal; 

d) No caso dos servidores em estágio probatório, será facultada a possibilidade de 

participar do curso de atualização de práticas pedagógicas para que sejam promovidos, após 

cumprido o estágio probatório; 

e) Assegurar que a vantagem nominal identificada criada pela Lei nº 12.578/2012 

será reajustada anualmente, na forma do disposto no Inciso X do Art. 37 da Constituição 

Federal; 

f) Será constituída uma comissão com participação da Secretaria de Educação e 

representantes da APLB-Sindicato, para estudar a criação de um projeto de valorização dos 

professores licenciados, padrão P, grau I e professores não licenciados; 

g) Proceder ao pagamento dos vencimentos suspensos por determinação judicial, 

mediante normalização das atividades e apresentação por cada escola de calendário de 

reposição de aulas; 

h) Normalizar o repasse das contribuições sindicais à APLB-Sindicato; 

i) Analisar e rever os processos administrativos disciplinares instaurados e 

desligamentos de professores contratados em regime de REDA, em razão do movimento 

reivindicatório, com ampla transparência e publicidade, garantindo aos servidores e sua 

representação sindical o direito à ter vista de todos os processos; 

j) Encaminhará para revogação o Artigo 3º da Lei 12.364, de 25 de novembro de 

2011, que prevê reajustes de 3% e 4% para os meses de outubro de 2013 e 2014, 

respectivamente; 

k) Qualquer reajuste salarial linear concedido aos servidores públicos contemplarão 

os professores. 

 

O Sindicato: 

a) Suspenderá imediatamente o movimento reivindicatório; 

b) Cumprirá o calendário de reposição de aulas. 

 

Antes da manifestação da categoria em greve, veio a surpresa: 
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À desesperança somaram-se as ameaças, pressões, assédio, notícias tendenciosas 

na TV que deixaram professores inseguros quanto à estabilidade no emprego, mesmo tendo 

seus direitos garantidos por concurso público. Entretanto uma coisa é certa: se a Secretaria 

de Educação pudesse, já teria demitido os professores grevistas. Se não o fez é porque 

temos a garantia do nosso Estatuto do Servidor Público que diz em relação à estabilidade 

com substituição da função: 

CAPÍTULO II 

Da Vacância 

Art. 44 - A vacância do cargo decorrerá de: 

I - exoneração; 

II - demissão; 

III - aposentadoria; 

IV - falecimento. 

Art. 45 - Ocorrendo vaga, considerar-se-ão abertas, na mesma data, as decorrentes de seu 

preenchimento. 

Art. 46 - A exoneração do servidor ocupante de cargo de provimento permanente dar-se-á a 

seu pedido ou de ofício. 

Parágrafo único - A exoneração de ofício será aplicada: 

I - quando não satisfeitas as condições do estágio probatório; 

II - quando o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. 

Art. 47 - A exoneração do servidor ocupante de cargo de provimento temporário dar-se-á a 

seu pedido ou a juízo da autoridade competente. 
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Logo, se ainda não fomos  exonerados, se não pedimos demissão, se não somos 

aposentados, e também ainda não morremos (mesmo com a falta de salário)...não pode 

existir substituição. 

Em seguida foi apresentada contraproposta do Sindicato aprovada em assembleia: 
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O governo já sinalizou que não vai ceder em nenhum ponto além do já apresentado. 

O Sindicato solicitou a intervenção do Ministério do Trabalho que até o presente momento 

ainda não se manifestou. Aqui está a última proposta do governo: 
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Dessa vez, porém, podemos identificar um avanço na proposta do governo: o 

documento foi assinado.  

No dia 03 de agosto, em votação em assembleia no Colégio Central, os professores 

votaram a favor do retorno às salas de aula, por dois motivos, basicamente. A esperança de 
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que os salários cortados sejam pagos e a preocupação com a inviabilidade de conclusão do 

ano letivo. Houve um enfraquecimento do movimento com gradativa volta de professores às 

suas Unidades de Ensino, que na sua maioria ainda desconhecem os estragos que estão por 

vir na carreira de magistério se nada for efetivamente feito. Mas trata-se apenas de uma 

suspensão temporária, uma trégua, que pode acabar se o governo continuar inflexível e 

exigir que a categoria abra mão de seus direitos. Por isso, ao contrário do que vem 

noticiando a imprensa paga, estamos sim em “estado de greve” e brevemente poderemos 

retornar à paralização. 

Enquanto isso o movimento grevista segue vitorioso tanto do ponto de vista político 

quanto econômico porque o governo não contava com a resistência dos professores após 

quatro meses sem salário.  Abrir mão da Lei do FUNDEB é abrir mão de uma Lei Federal que 

finalmente foi criada para a valorização do profissional em Educação. Em nosso estado 

chegamos a um impasse onde qualquer previsão sobre o seu fim seria pura especulação.  

No dia 20 de Julho, durante a desocupação da AL/BA surgiu a ideia de imortalizar a 

data como o Dia Estadual da Defesa da Educação! Esse dia não poderá ser esquecido, já 

entrou para a História! Nessa data evidenciou-se que o sindicato é a base, mas a força vem 

da categoria atuante. Independentemente de partidos políticos, o movimento dos 

professores da rede pública estadual da Bahia é um belo exemplo do que deve ser um 

movimento reivindicatório consciente que mesmo antes de seu desfecho já pode ser 

considerado vencedor. 

 

 

 


