
PROFESSORES EM LUTA
ANO II – EDIÇÃO XI – setembro de 2013 – Editor: Carlos Meira – e-mail: sindicatodosprofessores@yahoo.com.br

A LUTA TEM QUE CONTINUAR
“De um certo ponto adiante não há mais retorno. Esse é o ponto que deve ser alcançado.”
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O PREFEITO GIL ARANTES RECEBEU
A COMISSÃO DE LUTA DO SIPROEM

O prefeito de Barueri, Gil Arantes,
reuniu-se com a Comissão de Luta do
SIPROEM dia 13/09 antes do início da
assembleia dos professores, porém ne-
nhuma proposta concreta foi feita à Co-
missão.

O prefeito disse que nada poderia
fazer em relação ao reajuste dos profes-
sores, pois depende da votação do orça-
mento para o ano de 2014 e afirmou que
de nada adiantaria o sindicato fazer “ba-
rulho” em sua porta, pois nada tinha a
fazer. É difícil acreditar que a prefeitura
não tenha dinheiro para reajustar o salá-
rio da categoria diante aos excessivos
gastos que a atual administração vem
fazendo. A prefeitura gasta quase 40 mi-
lhões em contratos para fornecimento de
material didático, de qualidade discutí-

vel, para alunos da rede municipal, fora
outras licitações realizadas pela admi-
nistração com números altos que enchem
aos olhos dos prestadores de serviços.
O Diário Oficial traz uma série de desa-
propriações de imóveis que nem sempre
são bem explicadas. Com tudo isso o ar-
gumento do prefeito não convence os pro-
fessores, já que o impacto na folha de
um reajuste de 12% não seria tão alto.

O prefeito poderia ter, pelo menos,
apresentado uma proposta para a cate-
goria. Ao invés disso, preferiu continuar
medindo forças num gesto de puro des-
caso com os professores e seu sindicato.
Diante da falta de proposta da adminis-
tração, os professores continuarão mo-
bilizados até que o prefeito apresente um
plano de reajuste da categoria.

JAQUES MUNHOZ PROIBE ENTRADA
DO SINDICATO NAS ESCOLAS

O secretário da educação Jaques Mu-
nhoz autorizou membros da APEOESP de
Carapicuíba visitar as escolas de Barue-
ri, mesmo sabendo que tal entidade não
representa os professores da rede muni-
cipal de Barueri. Por outro lado, o SI-
PROEM é proibido de entrar nas esco-
las para conversar com os professores.

 A estratégia utilizada pelo secretário
é pior do que a de seu antecessor ao fun-
dar o SINPROEB (vulgo sindcelso) que
só foi enterrado o ano passado. Isso mos-
tra a verdadeira cara do senhor Jaques
Munhoz que se alia a uma entidade que
nada fez pelos professores de Barueri nos
últimos anos. Nesses nove meses à fren-
te da secretaria nenhum projeto inova-
dor foi apresentado pelo secretário, ao
contrário, a educação só não é pior por-
que os professores da rede municipal fa-
zem um excelente trabalho. Se o secretá-

rio nada entende de educação, imagine
os agregados comissionados. Jaques
Munhoz não contente em trair a confi-
ança dos professores com sua carta men-
tirosa, agora tenta desmobilizar a cate-
goria enfiando uma entidade tem como
objetivo confundir os professores num
momento de mobilização.

 Mais uma vez, o secretario está dan-
do um tiro no pé, pois se ele acha que a
convivência com o SIPROEM é difícil,
ele verá o que é ter um sindicato inte-
ressado apenas no Poder. Portanto pro-
fessores quando a diretoria do SIPRO-
EM visitar as escolas e não puder en-
trar, saiam para atendê-los porque Ba-
rueri é assim. Muda-se o governo, mas
a prática é a mesma.

Comissão de Luta SIPROEM
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SUPERINTENDENTE DA FIEB
RECEBE SINDICATO

Na última quarta feira 11, o SIPRO-
EM (sindicato dos professores das es-
colas públicas municipais de Barueri e
região) e a comissão de luta estiveram
reunidos na sede da FIEB - EEFMT
Profª Maria Theodora, juntamente com
o superintendente Prof. Agnério Néri
Ferreira. Neste encontro foram tratados
assuntos referentes às reivindicações dos
professores, cuja pauta principal está a
reposição das perdas do salário, que hoje
somadas alcançam o índice de 49,8%
de perdas. Foi colocado ao superinten-
dente que ele poderia, juntamente com
o secretário de educação e o prefeito,
fazer a reposição imediata de 12%. Con-
tudo o principal motivo do encontro se
deu pelo fato de que o superintendente
não quer abonar as faltas dos professo-
res da FIEB que ocorreu no dia 30 de
agosto por causa da paralisação e assem-
bleia dos educadores, pois ele alega que
precisa de um estudo jurídico para ave-
riguar a legalidade de tal procedimento.
No entanto o Superintendente argumen-
tou que sempre que ele foi a greves e

paralisações ele ia sabendo dos riscos e
que cada um tem que assumir sua pró-
pria luta. O professor Segura argumen-
tou que o abono das faltas é o bônus
que o prefeito deve pagar pelo descaso
e a negligência com que trata a Educa-
ção. “Se os professores estão nas ruas
é culpa exclusiva da atual adminis-
tração. Houve pouco avanço no encon-
tro, pois mesmo como superintenden-
te, o prof. Agnério não está autori-
zado a tomar decisões sem antes se
reunir com o prefeito. O professor
Segura convidou o Superintendente
para ser o interlocutor entre os pro-
fessores e o prefeito, tendo em vista
a quebra de confiança entre a comis-
são e o Secretário Jaques Munhoz
que rompeu um acordo com a co-
missão de luta, porém o mesmo não
aceitou ajudar a diminuir a distância
entre  as partes. Até o fechamento desta
edição não tivemos notícia do pagamento
do dia 30 aos professores da FIEB.

Comissão de Luta SIPROEM
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A LUTA TEM QUE CONTINUAR
“De um certo ponto adiante não há mais retorno. Esse é o ponto que deve ser alcançado.”

Franz Kafka

Atingimos o alvo!  Queríamos de-
monstrar o quanto estamos certos ao
reivindicar nossos direitos, conseguimos.
No entanto, no percurso percebemos o
quanto poderemos acertar ainda mais
ao nos unirmos para impedir distorções
em nosso movimento. Sofremos todos
neste intervalo de tempo (30/08 até 13/
09) com promessas vazias, pressões por
parte das Direções de escolas, convo-
cação inesperada do Dr. Jaques a nos
enganar com sua “carta milagrosa” que
promete de tudo, menos nosso salário
corrigido, que nos permitirá viver dig-
namente! Professores sendo impedidos
de protocolar suas justificativas em al-
guns ITB’s, reuniões para discutirmos
o teor do que vem a ser um assédio
moral, e muito tempo investido em reu-
niões para elaborarmos um boletim ex-
plicativo e a chamada para o dia 13/09.

 Panfletagens por toda a cidade, fei-
ra noturna, CAP, escolas nos horários

dos intervalos, e nada de uma resposta
concreta. Trabalhamos muito enquanto
aguardávamos o cumprimento de um
compromisso, que só possui um lado, o
nosso! Erramos! Sim, erramos ao acre-
ditar que palavras soltas ao vento nos
trariam a resposta que procuramos, ao
imaginarmos que o Sindicato sozinho
tem condições de resolver o que só é
possível por meio de nossa união. Será
que as tais promessas estão no Diário
Oficial? Em papel timbrado, assinado
pelo prefeito? Não, não estão e disso
todos nós sabemos. Nada há de concre-
to, repito, ERRAMOS. O erro não deve
ser objeto de punição, mas de reflexão e
aprendizado. Precisamos deixar de lado
a inocência e  não acreditarmos em fal-
sas promessas! Às ruas professores,
mostremos o quanto sabemos ensinar
àqueles que nos recebem com desdém,
faremos o melhor  sempre unidos!

Comissão de Luta SIPROEM
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JAQUES MUNHOZ TRAI A
CONFIANÇA DOS PROFESSORES
“Hegel observa em uma de suas obras que todos os fatos e personagens de grande importância na história do mundo ocorrem,

por assim dizer, duas vezes. E esqueceu-se de acrescentar: a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa.”

O processo iniciado no dia 10/
08 através de assembleia dos pro-
fessores de Barueri, realizada pelo
SIPROEM é inovador e ousado nes-
sa cidade. As reivindicações apro-
vadas pelos professores são resul-
tado de longo período de ausência
de investimentos apropriados na
educação. O professorado sente a
falta não só da reposição salarial,
mas de melhores condições que aju-
dam a transformar a educação de
Barueri, um sistema de ensino que
permita o ensino-aprendizagem
ocorrer com qualidade e impessoa-
lidade, respeitando as particularida-
des existentes. Sai governo, entra
governo, mas a educação não muda
certos aspectos. Há contínua desva-
lorização do corpo docente e falta
de estrutura na maioria das escolas
(falta água, reparos simples demo-
ram semanas ou até meses, goteiras
etc). Os funcionários do quadro de
apoio, que são fundamentais e pre-
cisam ser valorizados também, so-
frem com a falta de pares para divi-
dir a sua pesada tarefa, já que o
grande número de estudantes exige
mais professores e funcionários de
apoio concursados. O início desse
governo foi cheio de promessas.
Chamavam os professores para opi-
nar sobre a avaliação, o plano de
aula, sugestão de materiais e estru-
tura das escolas e sobre assuntos re-
levantes para o ambiente escolar. Pa-
recia que iriam além do “abraço” do
governo anterior, que dizia que “va-
lorizava e reconhecia” o trabalho
dos servidores com abraços e pa-
lestras apenas. No entanto, nesse
governo vemos apenas ensaios e
promessas. Nada mudou a não ser
uma planilha ou outra no planeja-
mento, caracterizando, assim, uma
continuidade na política educacio-
nal, apesar da mudança dos dirigen-
tes políticos. “Novas ideias” para a

mesma prática. Isso vai sendo con-
solidado na consciência da maioria
dos professores. Não percebem ne-
nhuma mudança. Talvez a forma (ou-
tro discurso), mas o mesmo conteú-
do (abandono da educação e dos edu-
cadores). Chega de enrolação. Os
professores querem ação já. A edu-
cação não pode esperar. Na assem-
bleia do dia 30/08, junto com as de-
mandas de toda classe trabalhadora
(10% do PIB para educação pública
já, Contra a PL 4330 que aumenta as
terceirizações, Redução da jornada
de trabalho sem redução de salário
etc), aprovamos também que os car-
gos comissionados na educação de-
vem ser providos por concurso pú-
blico por ser contra a constituição e
acaba sendo cabide de emprego para
acomodar apoiadores de campanha
política, sendo que, muitos, dos co-
missionados têm competência poli-
tico-pedagógica muito discutível,
prejudicando, assim, o dia-a-dia das
escolas e a construção dos valores
do corpo docente. Alguns comissio-
nados atuam apenas como fiscaliza-

dores, pois a sua liberdade é con-
trolada pela natureza de seus cargos,
comissionados. Em outras redes per-
cebe-se uma maior interação entre
professores e seus dirigentes, porém
em Barueri, chega-se ao absurdo de
nomeá-los como chefe para justifi-
car o comissionamento e autorizá-los
a aplicar medidas de assédio moral,
com poucas exceções, é claro, de
pessoas que não esqueceram de seus
dias de sala de aula. O que pensar
de um profissional de outra área con-
trolando a educação? O atual secre-
tário não é educador e nem foi edu-
cado com a comissão que compare-
ceu ao seu chamado para uma con-
versa no dia 04/09. Nessa reunião
percebemos que ele sabia mais de
brincadeiras de valor discutível do
que das reivindicações que apresen-
tamos. Tudo seria objeto de estudo,
não tinha data para respostas, não
apresentou nenhuma contraproposta
de forma concreta. Pior foi sobre o
reajuste quando afirmou que não ha-
via condições devido o governo an-
terior. Nós, da comissão e da dire-

ção do sindicato, aceitamos ainda
assim continuar conversando com ele
para uma solução às reivindicações
dos professores, todavia vimos que
nada ficou resolvido. As propostas
devem ser aprovadas em assembleia
e não faríamos nenhum acordo. Ele
solicitou uma cópia da nossa ata e
pediu que não divulgássemos o con-
teúdo dessa conversa antes de ele
falar com o prefeito e conseguir uma
audiência para a comissão com o
prefeito. Chegou a falar que poderí-
amos confiar em sua palavra e em-
penharia até “o fio de seu bigode”,
contudo traiu o gesto de boa vontade
da comissão. Queríamos resolver as
reivindicações, mas fomos engana-
dos pelo secretário de educação de
Barueri. Qual confiança temos nele
agora? Nenhuma, pois o seu método
repulsivo nada tem a ver com quem
tenta construir um corpo docente.
Não divulgamos antes por confiar em
sua promessa, por ingenuidade ou
excesso de confiança, e fomos sur-
preendidos pela divulgação de sua
carta e orientação aos comissiona-
dos para contar a sua versão. A co-
missão reuniu-se na noite do mesmo
dia 06/09 para escrever uma resposta
e divulgá-la o mais rápido possível.
Para reforçar a farsa, foi oferecida
aos diretores de escola uma cópia
de nossa ata para que fosse lida aos
professores e lançassem suspeitas
sobre a comissão por não termos di-
vulgado a ata antes que eles. As pro-
messas dessa ata não são acordo.
Proposta de acordo da prefeitura
deve vir escrita formalmente em do-
cumento oficial e isso não chegou até
o momento. Aguardamos a resposta
formal do secretário e a sua retrata-
ção pública, pois até o momento con-
firma que só existe enrolação e pou-
ca ação por parte do governo. 

Comissão de Luta SIPROEM
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Professor será que realmente não
é possível recebermos reajuste?

Você sabe como funciona a elaboração do orçamento de sua cidade?
Desde o dia 10 de agosto de

2013, momento em que o SIPROEM
iniciou o movimento de reivindica-
ção dos professores de Barueri, fi-
camos habituados em ouvir o discur-
so de que “não há dinheiro para dar
reajuste aos professores”. Mas será
que isso é verdade? Como podemos
garantir um direito moral de todo tra-
balhador de ter a reposição
salarial para que não se perca o po-
der de compra. No setor privado essa
reposição é conhecida como dissí-
dio. Lembre-se, a cada ano o custo
de vida aumenta em função da infla-
ção e se nosso salário não acompa-
nhar esses índices inflacionários
cada vez mais a nossa profissão será
sucateada com baixos salários.
Quem está no magistério municipal
há mais anos sabe que ser professor
de Barueri era sinônimo de bons sa-
lários, no entanto, nos últimos 16
anos, temos perdido o nosso poder
de compra e cada vez mais temos que
acumular jornadas de trabalho para
garantir minimamente o sustento de
nossas famílias. Você professor, que
está cansado com o descaso com a
nossa profissão e quer lutar por con-
dições melhores de trabalho, tome
nota de como o processo orçamen-
tário ocorre e chegue a sua própria
conclusão a pergunta que intitula este
artigo. O processo orçamentário é
constituído de três documentos legais
elaborados pelo Poder executivo
(prefeito) e encaminhado para apre-
ciação e aprovação do Legislativo
(vereadores): 1-) o Plano Plurianu-
al (PPA); 2-) A Lei de Diretrizes e
Bases Orçamentárias (LDO) ; 3-)
Lei Orçamentária Anual (LOA). O
Plano Plurianual é um documento
onde estão definidas as prioridades
do governo por um período de qua-
tro anos e deve conter as diretrizes,
objetivos e metas da Administração
Pública para custear as despesas do
município. Em 2013, o prefeito Gil
Arantes elaborará o PPA, até o final
do ano, cuja vigência será de 2014 a

to, essa verificação é possível, pois
se trata de um documento cujas des-
pesas e receitas previstas devem es-
tar explicitadas. Segundo a Lei Or-
gânica de Barueri o executivo deve-
rá encaminhar ao legislativo esse
orçamento até o dia 30 de setembro
de 2013 para ser aprovado até o dia
30 de novembro de 2013. Cabe des-
tacar que apesar de nenhuma despesa
pública poder ser executada fora do
Orçamento, a própria legislação au-
toriza ao poder executivo abrir cré-
ditos suplementares por meio de de-
cretos, ou seja, pagar despesas não
previstas em orçamento e que se fa-
zem necessárias para custe ar proje-
tos. Um prova disso são os créditos
emitidos para custear o programa
“Prefeito no seu bairro” que se trata
de uma política de governo do pre-
feito Gil Arantes. Pensando-se que
os gastos com educação tenham sido
previstos no orçamento elaborado no
ano passado pelo, então, prefeito
Rubens Furlan, você realmente acre-
dita que despesas com “Prefeito no
seu bairro” tenham sido previstas por
políticos declaradamente tidos como
adversários em nossa última eleição?
Por que então aceitarmos o discurso

2017, ou seja, apresentará um docu-
mento com a indicação das priori-
dades de investimento em três anos
de seu governo e mais um, no go-
verno seguinte. A Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), é um docu-
mento que estabelece as metas e pri-
oridades do governo para o exercí-
cio financeiro do ano seguinte, ori-
enta a elaboração do Orçamento e
dispõe sobre alteração na legislação.
Com base na LDO, a Administração
Municipal elabora a proposta para
o ano seguinte, em conjunto com as
Secretarias Municipais e demais ór-
gãos públicos do legislativo e judi-
ciário. Neste ano, o prefeito Gil
Arantes elaborou esse documento
que, após ter sido aprovado pela Câ-
mara, transformou-se na Lei N.º
2240, de 28 de Maio de 2013. Es-
ses dois documentos, ainda que fa-
çam parte do processo orçamentá-
rio, especificam de modo genérico
que os investimentos ocorrerão em
diferentes seguimentos: educação,
saúde, segurança, entre outros, não
se possibilitando localizar o quanto
de receita será investida em educa-
ção. Já na Lei Orçamentária Anual
(LOA), ou simplesmente, orçamen-

do prefeito Gil Arantes e de seu Se-
cretário da Educação e vice-prefei-
to Dr. Jacques Munhoz de que não é
possível dar reajuste aos professo-
res por que não está previsto em or-
çamento? Está claro que se trata de
uma VONTADE POLÍTICA E NÃO
DE UMA LIMITAÇÃO LEGAL. Aos
mais atentos vão se recordar que
houve aumento para médicos e guar-
das municipais. Será que isso tam-
bém estava previsto em orçamento
do ano anterior? Professor, você sa-
bia que as perdas salariais acumula-
das chegam a quase 50%? Imagine
você que um professor da rede por
40 horas recebe, em
média R$ 3.212,00. quando na ver-
dade deveria receber, no mínimo, R$
4.811,58 se os reajustes fossem da-
dos. Junto a essas problemáticas en-
contramos muitas outras. Por que
nossos governantes, assim como há
na Prefeitura e estado de São Paulo,
não garante um mínimo de 30% de
investimento de seu orçamento
em Educação? Por que ao invés
de criar inúmeros cargos de Se-
cretários adjuntos com salários
superiores à R$14.000,00 não
garantem mais receita para a edu-
cação. Por que as dotações e ba-
lancetes de FUNDEB não se tor-
nam acessíveis a todos? Profes-
sor, acreditamos em sua consci-
ência e politização. Precisamos ir
à luta nesta quinta-feira 19/09 às
17h em frente à Prefeitura para
cobrar do prefeito um compro-
misso político com uma educação
de qualidade que passa por me-
lhores salários aos seus profes-
sores. Não sejamos ingênuos, se
nada for previsto ainda neste ano, no
orçamento que será entregue até
o dia 30/09/2013, dificilmente te-
remos o nosso reajuste merecido
no ano seguinte, uma vez que de-
penderá de vontade política e não
mais jurídica.

Comissão de Luta SIPROEM
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O QUE ACONTECEU COM O SALÁRIO
DOS PROFESSORES DE BARUERI ?

Nos últimos 16 anos, devido a perversa
política de reajustes salariais implantada no
município de Barueri  durante a
administração (1997 a 2004) e (2005 a
2012),  que nunca repunha a inflação total
do período e só ocorria, em média, de dois
em dois anos, os salários dos professores
foram sendo corroídos pela inflação, tendo
seu poder de compra reduzido  praticamente
à metade, conforme matematicamente
exposto na tabela da página ao lado. Hoje,
o salário inicial de um professor com carga

horária completa (40 horas/aulas) é de R$
3.212,00. Se os reajustes salariais tivessem
acompanhado anualmente a inflação, o
salário inicial deveria ser de R$ 4.811,58
para ter o mesmo poder de compra que tinha
em 1997. Portanto, ambos são responsáveis
pela situação em que nos encontramos e
no momento, queremos uma proposta de
solução para a recomposição dos nossos
salários. Não adianta investir só em
prédios. Educação de qualidade se faz
pagando salários dignos para professores.

Se os reajustes
salariais tivessem

acompanhado
anualmente a inflação,
o salário inicial deveria

ser de R$ 4.811,58
para ter o mesmo

poder de compra que
tinha em 1997.
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Não adianta investir só em prédios.
Educação de qualidade se faz

pagando salários dignos
para professores.
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COMISSÃO DE LUTA DO SIPROEM É
RECEBIDA NA CÂMARA PELOS VEREADORES

Conforme calendário de luta
aprovada no dia 13/09, a Comis-
são de Luta do SIPROEM este-
ve na Câmara Municipal para ma-
nifestação na sessão do dia 17/
09. A Comissão de Luta SI-
PROEM foi recebida pelo pre-
sidente da Câmara Municipal
que ouviu as reivindicações
dos professores em luta por
melhores salários.

O presidente do SIPROEM,
Prof Segura, expressou sua pre-
ocupação com a votação do or-
çamento e foi informado que o

LEI Nº 7.783, DE 28 DE JUNHO DE 1989
D.O.U. de 29.6.1989
Dispõe sobre o exercício do direito de gre-

ve, define as atividades essenciais, regula o aten-
dimento das necessidades inadiáveis da comu-
nidade, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço
saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É assegurado o direito de greve,
competindo aos trabalhadores decidir sobre a
oportunidade de exercê-lo e sobre os interes-
ses que devam por meio dele defender.

Parágrafo único. O direito de greve será
exercido na forma estabelecida nesta Lei.

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se
legítimo exercício do direito de greve a suspen-
são coletiva, temporária e pacífica, total ou par-
cial, de prestação pessoal de serviços a empre-
gador.

Art. 3º Frustrada a negociação ou verifica-
da a impossibilidade de recursos via arbitral, é
facultada a cessação coletiva do trabalho.

Parágrafo único. A entidade patronal cor-
respondente ou os empregadores diretamente
interessados serão notificados, com antecedên-
cia mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da
paralisação.

Art. 4º Caberá à entidade sindical corres-
pondente convocar, na forma do seu estatuto,
assembléia geral que definirá as reivindicações
da categoria e deliberará sobre a paralisação
coletiva da prestação de serviços.

§ 1º O estatuto da entidade sindical deverá
prever as formalidades de convocação e o qu-
orum para a deliberação, tanto da deflagração
quanto da cessação da greve.

§ 2º Na falta de entidade sindical, a assem-
bléia geral dos trabalhadores interessados deli-
berará para os fins previstos no “caput”, cons-
tituindo comissão de negociação.

Art. 5º A entidade sindical ou comissão es-
pecialmente eleita representará os interesses dos
trabalhadores nas negociações ou na Justiça do

orçamento é elaborado pelo exe-
cutivo que o envia à Câmara
Municipal para aprovação ou
não. Diante disso, o presiden-
te do SIPROEM, protocolizou
documento so l i c i tando que
seja aprovado o índice de 30%
para a  EDUCAÇÃO na vota-
ção da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias.

O vice-presidente da Câmara
Municipal, Carlinhos do Açou-
gue, se propôs intermediar junto
ao executivo tal reivindicação.

Comissão de Luta SIPROEM
O presidente do SIPROEM, Prof Segura, expressou sua preocupação
com a votação do orçamento

EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE
Trabalho.

Art. 6º São assegurados aos grevistas, den-
tre outros direitos:

I - o emprego de meios pacíficos tendentes a
persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à
greve;

II - a arrecadação de fundos e a livre divul-
gação do movimento.

§ 1º Em nenhuma hipótese, os meios adota-
dos por empregados e empregadores poderão vi-
olar ou constranger os direitos e garantias funda-
mentais de outrem.

§ 2º É vedado às empresas adotar meios para
constranger o empregado ao comparecimento ao
trabalho, bem como capazes de frustrar a divul-
gação do movimento.

§ 3º As manifestações e atos de persuasão
utilizados pelos grevistas não poderão impedir o
acesso ao trabalho nem causar ameaça ou dano
à propriedade ou pessoa.

Art. 7º Observadas as condições previstas
nesta Lei, a participação em greve suspende o
contrato de trabalho, devendo as relações obriga-
cionais, durante o período, ser regidas pelo acor-
do, convenção, laudo arbitral ou decisão da

Justiça do Trabalho.
Parágrafo único. É vedada a rescisão de con-

trato de trabalho durante a greve, bem como a
contratação de trabalhadores substitutos, exceto
na ocorrência das hipóteses previstas nos arts. 9º
e 14.

Art. 8º A Justiça do Trabalho, por iniciativa
de qualquer das partes ou do Ministério Público
do Trabalho, decidirá sobre a procedência, total
ou parcial, ou improcedência das reivindicações,
cumprindo ao Tribunal publicar, de imediato, o
competente acórdão.

Art. 9º Durante a greve, o sindicato ou a co-
missão de negociação, mediante acordo com a
entidade patronal ou diretamente com o empre-
gador, manterá em atividade equipes de empre-
gados com o propósito de assegurar os serviços
cuja paralisação resultem em prejuízo irrepará-
vel, pela deterioração irreversível de bens, má-
quinas e equipamentos, bem como a manutenção

daqueles essenciais à retomada das atividades da
empresa quando da cessação do movimento.

Parágrafo único. Não havendo acordo, é as-
segurado ao empregador, enquanto perdurar a
greve, o direito de contratar diretamente os servi-
ços necessários a que se refere este artigo.

Art. 10 São considerados serviços ou ativi-
dades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; pro-
dução e distribuição de energia elétrica, gás e
combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;
III - distribuição e comercialização de medi-

camentos 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 servi-

ços essenciais;
X - controle de tráfego aéreo;
XI compensação bancária.
Art. 11. Nos serviços ou atividades essenci-

ais, os sindicatos, os empregadores e os trabalha-
dores ficam obrigados, de comum acordo, a ga-
rantir, durante a greve, a prestação dos serviços
indispensáveis ao atendimento das necessidades
inadiáveis da comunidade.

Parágrafo único. São necessidades inadiáveis,
da comunidade aquelas que, não atendidas, colo-
quem em perigo iminente a sobrevivência, a saú-
de ou a segurança da população.

Art. 12. No caso de inobservância do dispos-
to no artigo anterior, o Poder Público assegurará
a prestação dos serviços indispensáveis.

Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades
essenciais, ficam as entidades sindicais ou os tra-
balhadores, conforme o caso, obrigados a comu-
nicar a decisão aos empregadores e aos usuários
com antecedência mínima de 72 (setenta e duas)
horas da paralisação.Art. 14 Constitui abuso do
direito de greve a inobservância das normas con-

tidas na presente Lei, bem como a manutenção
da paralisação após a celebração de acordo, con-
venção ou decisão da Justiça do Trabalho.

Parágrafo único. Na vigência de acordo, con-
venção ou sentença normativa não constitui abuso
do exercício do direito de greve a paralisação
que:

I - tenha por objetivo exigir o cumprimento
de cláusula ou condição;

II - seja motivada pela superveniência de
fatos novo ou acontecimento imprevisto que
modifique substancialmente a relação de traba-
lho.

Art. 15 A responsabilidade pelos atos prati-
cados, ilícitos ou crimes cometidos, no curso da
greve, será apurada, conforme o caso, segundo
a legislação trabalhista, civil ou penal.

Parágrafo único. Deverá o Ministério Públi-
co, de ofício, requisitar a abertura do competen-
te inquérito e oferecer denúncia quando houver
indício da prática de delito.

Art. 16. Para os fins previstos no art. 37,
inciso VII, da Constituição, lei complementar
definirá os termos e os limites em que o direito
de greve poderá ser exercido.

Art. 17. Fica vedada a paralisação das ativi-
dades, por iniciativa do empregador, com o obje-
tivo de frustrar negociação ou dificultar o atendi-
mento de reivindicações dos respectivos empre-
gados (lockout).

Parágrafo único. A prática referida no caput
assegura aos trabalhadores o direito à percep-
ção dos salários durante o período de paralisa-
ção.

Art. 18. Ficam revogados a Lei nº 4.330, de
1º de junho de 1964, o DecretoLei nº 1.632, de 4
de agosto de 1978, e demais disposições em con-
trário.

Art. 19 Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 28 de junho de 1989; 168º da Inde-
pendência e 101º da República.

JOSÉ SARNEY
Oscar Dias Corrêa
Dorothea Werneck


