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Reunidos em Brasília, nos dias 20, 21 e 22, os dire-
tores da CNTS discutiram temas atuais e relevantes e 
aprovaram atos administrativos e ações e estratégias 
políticas para o quarto trimestre de 2008. Entre os 
pontos importantes, definiram a formação de grupos 
de trabalho, descentralizando a atuação dos diretores, 
avaliaram os resultados parciais da campanha pela 
rejeição do PLS 26/07, a participação de diretores nos 
órgãos institucionais e de classe, no movimento sindical 
e nos eventos da ISP, entre outros espaços de atuação.

“A reunião foi positiva, no sentido de que discutimos 
assuntos que são prioridade do momento e traçamos 
ações para os próximos meses”, avaliou o presidente 
da CNTS, José Lião de Almeida. “A discussão atingiu 
toda a pauta, deliberamos sobre as atividades e estra-
tégias para o último trimestre de 2008”, completou o 
vice-presidente, João Rodrigues Filho.

Com relação à campanha pela rejeição do PLS 26/07, 
a avaliação é de que o trabalho de conscientização dos 
trabalhadores da saúde vem sendo desenvolvido com 
êxito nos estados. “Ressaltamos que foram enviados às 
federações spots para serem explorados nas rádios e é 
preciso que os dirigentes se apropriem deste material para 
denunciar os efeitos negativos do PLS 26, que extingue 
com os profissionais auxiliares e técnicos de enferma-
gem”, destaca o diretor José Caetano Rodrigues.  

A Diretoria aprovou a formação dos comitês especiais 
da CNTS que vão coordenar as ações e atividades rela-

cionadas a temas como Raça, composto pelos diretores 
Lucimary dos Santos Pinto, Clair Klein, Clotilde Marques 
e Mário Jorge dos Santos Filho; de Gênero, integrado pelos 
diretores Maria Salete Cross, Domingos Jesus de Souza, 
Dalva Maria Selzler e Edson Clatino de Souza.

Já os comitês que tratarão dos temas GLBT e jovens 
reúnem dirigentes de entidades filiadas à CNTS. Do 
comitê GLBT participam Jair Jorge dos Santos, Elaine 
de Oliveira, Aparecida dos Santos Lima (suplente da 
Diretoria da CNTS) e Paulo Sérgio Ferreira; e o comitê 
para assuntos dos jovens é formado por Tatiane de 
Castro, Gilmara Mota e Wellington Ferreira.

A reforma estatutária também será discutida por 
um grupo de trabalho formado pelos diretores Joaquim 
José da Silva Filho, Valdirlei Castagna, Adair Vassoler 
e Mário Jorge dos Santos Filho.

A convite da CNTS, os diretores receberam a con-
selheira do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, 
Ivone Martine de Oliveira, para discutir a proposta 
de alteração do processo eleitoral para o Cofen e os 
Coren’s, que está sendo elaborada pelo órgão, ao qual 
a Confederação apresentará sugestões. Ficou acordada, 
ainda, a realização de seminário nacional, do qual deve-
rão participar também a ABEn e a Federação Nacional 
dos Enfermeiros com vistas a discutir o PL 3.277/03, 
em tramitação na Câmara.

“A CNTS mantém sua posição de que é fundamental 
a democratização e direito de participação igualitária e 
em todos os níveis nos conselhos profissionais e o pro-
jeto ainda traz o vício da participação discriminatória. 
O sistema tem de ter como premissa a participação em 
igualdade na gestão”, disse José Caetano. O debate com 
a conselheira foi acalorado, especialmente em se tratan-
do dos valores elevados das anuidades cobradas pelos 
conselhos, tema que voltará a ser debatido. A ADPF 54 
também foi tema de destaque na reunião.

Os membros titulares do Conselho Fiscal, Remi Bo-
razo, José Paulo da Silva e Walter José Bruno D’Emery, 
se reuniram para analisar os balancetes dos meses de 
maio, junho e julho.

Diretoria da CNTS aprova ações administrativas e estratégias políticas

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, cumprimenta 
Michele Gomes de Almeida, que interrompeu gravidez 
de feto anencéfalo graças à liminar concedida à ação da 
CNTS. Ela e Ailton Maranhão Gomes de Almeida tem duas 
filhas: Nicole, de 3 anos, e Yasmin, de 2 meses 

Diante do consenso entre médicos 
e cientistas quanto à segurança do 
diagnóstico, à certeza da letalidade 
em 100% dos casos, aos riscos para 
a saúde da gestante e à necessidade 
de legislação que garanta o exercício 
profissional, o relator da ADPF 54, 
em que a CNTS pede o direito da 
gestante de optar pela antecipação 
terapêutica do parto nos casos de 
fetos anencéfalos, o ministro Marco 
Aurélio, acredita que a ação deverá 
ser acatada por unanimidade pelo 
Supremo Tribunal Federal. 

O STF discutiu o tema em au-
diência pública nos dias 26 e 28 de 
agosto e 4 de setembro. Religiosos, 
parlamentares e representantes de 
movimentos sociais divergiram 
entre o direito à vida e o direito da 
gestante em continuar ou não com 
a gravidez.

A CNTS manteve sua posição 
em defesa da saúde e dignidade da 
gestante e da segurança do exercício 
profissional dos trabalhadores da 
saúde.

Págs 4,5,6

O ministro da Saúde, José Gomes 
Temporão, defendeu que a escolha de 
ter ou não um bebê sem cérebro (anen-
céfalo) pertence à mãe. Ele explicou 
que a anencefalia é uma má forma-
ção incompatível com a vida fora do 
útero e que um feto com anencefalia 
não sobrevive ao parto. Essa é “uma 
certeza médica e científica atestada 
pela Organização Mundial de Saúde”, 
afirmou.

Temporão apóia a ação que visa 
a garantia do direito de escolha da 
mulher grávida sobre a antecipação 
do parto nesses casos. “O Ministério 
da Saúde defende essa garantia fun-
damentado, entre outras razões, na 
dolorosa experiência de manejo de 
situações em que mães são obrigadas 
a levar sua gestação a termo mesmo 
sabendo que o feto não sobreviverá 
após o parto”, sustenta.

O ministro defendeu que a deci-
são sobre o momento do parto seja da 
mulher. Explicou que o SUS é capaz 
de dar um diagnóstico seguro sobre 
anencefalia e que está preparado 
para acompanhar todas as fases com 
a gestante, desde o momento em que 
é informada sobre o problema até a 
orientação para procurar o Judiciá-
rio, fazer o enterro do natimorto ou 
como planejar uma nova gestação.

O ministro falou que a tarefa de 

ADPF 54 – Anencefalia

Ministro da Saúde defende antecipação do parto

trabalhar por uma sociedade com-
posta por brasileiros saudáveis físi-
ca e mentalmente requer, no início 
desse terceiro milênio, sustentar a 
defesa da saúde como um processo 
que promove a civilidade. “Esta, 
absolutamente dependente do pro-
cesso democrático e quase todos 

os países democráticos do mundo 
autorizam a antecipação do parto 
em caso de anencefalia”, disse, ao 
reafirmar que o diagnóstico é abso-
lutamente seguro, que a anencefalia 
é letal em 100% dos casos e que a 
gravidez tem maior risco para a 
mãe. (Fonte: STF)

Ministro relator 
prevê aprovação, 
por unanimidade
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ERRATA

O Jornal da CNTS, na edi-
ção de maio/junho de 2008, 
noticiou neste espaço a rea-
lização, pela Federação dos 
Empregados em Estabeleci-
mentos de Serviços de Saúde 
do Estado do Paraná, nos dias 
10 e 11 de julho, de curso para 
dirigentes sindicais, em par-
ceria com o Dieese-PR, sobre 
Homologação de Rescisão de 
Contrato e Legislação Traba-
lhista. A redação do jornal re-
tifica a notícia, tendo em vista 
que foi incorreta a informação 
da parceria com o Dieese na 
realização do evento. A todos 
nossos pedidos de desculpas. 

A denominação de Constituição 
Cidadã, dada à Carta de 1988, 
se não pode ser aplicada em 

sua plenitude, pode ser traduzida pela 
criação do Sistema Único de Saúde, que 
estabeleceu o direito universal à saúde 
como dever do Estado. Nascia, ali, um 
sistema universal, descentralizado, com 
controle social, em substituição a um 
modelo centralizado, privatizado e focado 
na atenção médico-hospitalar. A implan-
tação do SUS resultou numa profunda 
transformação social no país. Mais de 
70 milhões de brasileiros passaram a ter 
acesso ao atendimento e assistência aos 
serviços de saúde pública.

Dados do Ministério da Saúde 
revelam que o SUS está presente em 
todo o território nacional e conta com 
uma rede de mais de 63 mil unidades 
ambulatoriais e cerca de seis mil unida-
des hospitalares, com mais de 440 mil 
leitos – próprios e conveniados. Realiza, 
anualmente, cerca de 150 milhões de 
consultas médicas; 132 milhões de atendi-
mentos de alta complexidade; 12 milhões 
de internações hospitalares; e dois milhões 
de partos. Hoje, cerca de 140 milhões de 
pessoas – 70% da população brasileira – 
dependem exclusivamente do SUS como 
único acesso aos serviços de saúde.

Baseado no conceito amplo de saúde, 
o SUS tem contribuído para a melhoria 
dos índices sociais e de desenvolvimento 
humano. Ainda segundo dados oficiais, 
a taxa de mortalidade infantil teve uma 
redução de 60% entre 1990 e 2005, 
caindo para 21,2 por mil nascidos vivos. 
Na outra ponta, a expectativa de vida 

cresceu de 69,7 anos, em 1998, para 72,3 
anos, em 2006. Na análise do governo, são 
frutos das ações de vigilância sanitária, de 
promoção e educação em saúde.

Sem contar que o Brasil é líder em 
financiamento público de transplantes de 
órgãos – 14 mil transplantes por ano; é 
reconhecido internacionalmente pela ex-
celência de seus programas de imunização 
– que distribui anualmente 130 milhões 
de doses de vacinas – e de DST/Aids, que 
atende a 184 mil pacientes soropositivos 
com distribuição de medicamentos.

Se temos conquistas a comemorar, 

nesse momento em que o SUS completa 
20 anos, também temos preocupações, 
críticas e responsabilidades para fazer 
com que o Sistema seja, realmente, efe-
tivado em seus princípios básicos cons-
titucionais, de assistência universal e de 
qualidade para todos os brasileiros. Como 
afirma o ministro José Gomes Temporão, 
“o SUS ainda é um projeto em constru-
ção”. Carece, ainda, de profissionalização, 
de eficiência e transparência na gestão; do 
fortalecimento da rede pública e estatal; 
de uma política ininterrupta de valori-
zação e qualificação dos trabalhadores da 
saúde; e da ampliação e fortalecimento da 

participação social.
Mais que tudo, o SUS carece, especial 

e urgentemente, da definição de uma 
fonte permanente de recursos financeiros, 
para que possa superar o problema do 
subfinanciamento; e da definição do que 
são ações e serviços de saúde, sem o que, 
gastos como saneamento básico e merenda 
escolar continuarão sendo contabilizados 
por estados e municípios como gastos de 
saúde, permitindo que, todos os anos, R$ 
5,7 bilhões deixem de ser destinados ao 
orçamento do setor.

Isso depende da regulamentação da 
Emenda Constitucional 29/00, nos ter-
mos do texto aprovado pelos senadores, 
que define os percentuais mínimos a 
serem investidos pela União – 10% da 
receita –, pelos estados (12%) e municí-
pios (15%); estabelece os critérios para 
aplicação e fiscalização dos recursos 
públicos; e define o que são ações e 
serviços de saúde, evitando o desvio de 
recursos, consequentemente, garantia 

de mais dinheiro para o SUS. 
Para a CNTS, a regulamentação da 

Emenda 29 será mais um passo funda-
mental na consolidação do SUS, no senti-
do de assegurar financiamento definitivo 
e suficiente para a saúde e atendimento de 
qualidade para a população.

Nesse sentido, a CNTS convoca os 
dirigentes sindicais e trabalhadores da 
saúde a cerrarem fileiras com parlamen-
tares e entidades sociais e profissionais no 
movimento em defesa da regulamentação 
da Emenda Constitucional 29 já! 

A Diretoria

20 anoS de SUS

A inclusão social pela saúde

Em reunião no dia 8 de julho, 
em Porto Alegre (RS), os membros 
do Fórum do Mercosul aprovaram 
o manual da Matriz Mínima de Re-
gistro de Profissionais de Saúde do 
Mercosul e sua distribuição que visa 
orientar quanto às finalidades e obri-
gatoriedade da sua utilização pelos 
profissionais de saúde que desejam 
exercer a atividade nos estados partes 
do Mercado Comum do Cone Sul. “A 
implementação da Matriz Mínima é 
essencial para o controle do fluxo e a 
fiscalização do exercício profissional, 
a troca de informações sobre estes 
profissionais e o respeito à legislação 

de cada país”, analisa o diretor da 
CNTS, José Caetano Rodrigues, que 
participou da discussão.

A Matriz Mínima foi aprovada 
pelo grupo Mercado Comum, órgão 
executor do Mercosul, por meio 
da Resolução GMC 27/04, que diz 
respeito a informações sobre profis-
sionais que exercem ou pretendem 
exercer sua profissão no Mercosul e/
ou trabalhem em municípios ou juris-
dições de fronteira, sendo indispen-
sável para habilitar os profissionais 
do setor saúde no exercício de suas 
atividades próprias.

A justificativa para elaboração do 

manual é de que “a criação de um Mer-
cado Comum implica a livre circulação 
de bens, serviços e fatores produtivos 
e o compromisso dos estados partes – 
Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai 
– de harmonizar suas legislações nas 
áreas pertinentes, para fortalecer o 
processo de integração. A aprovação 
da Matriz Mínima parte do reconheci-
mento de que é imprescindível definir 
parâmetros para colocar em movimen-
to o registro de profissionais de Saúde 
em cada Estado Parte, considerando 
que o Tratado de Assunção tem como 
finalidade permitir a livre circulação 
de profissionais”.

Dirigentes sindicais trabalhado-
res da saúde, gestores e represen-
tantes do setor patronal participam, 
a partir da segunda quinzena de 
setembro, do Curso de Aperfeiço-
amento: Negociação do Trabalho 
em Saúde, que visa a consolidação 
e aperfeiçoamento do Sistema 
Nacional de Negociação Perma-
nente do SUS. O Curso tem como 
objetivo potencializar a capacidade 
de gestores públicos, prestadores 
privados e trabalhadores para a 
negociação do trabalho em saúde, 
tendo como premissa os princípios 
e diretrizes do SUS e melhoria da 

qualidade dos serviços prestados.
O curso, construído a partir de 

propostas debatidas na Mesa Nacio-
nal, tem como finalidade essencial 
democratizar as relações de trabalho 
no SUS. Será ministrado à distância 
e tem carga de 180 horas. Foram 
disponibilizadas 2.000 vagas, divi-
didas paritariamente entre gestores 
e trabalhadores, e está estruturado 
em temas como orientações para o 
aluno, relações de trabalho no Es-
tado brasileiro, gestão do trabalho 
no SUS, processo de negociação 
e experiências de negociação do 
trabalho.

Segundo os coordenadores do 
curso, o aluno poderá planejar seu 
próprio ritmo de desenvolvimento, 
sendo possível realizá-lo em um pra-
zo mínimo de seis meses e máximo 
de 12 meses, numa carga de estudo 
de 4 a 6 horas por semana. Será reali-
zado pela Escola Nacional de Saúde 
Pública - ENSP, da Fiocruz, por meio 
de convênio com o Ministério da 
Saúde. A CNTS alerta os presidentes 
das federações filiadas e dos sindica-
tos vinculados para estarem atentos 
e acompanharem todo o processo, 
desde a validação das inscrições até 
a conclusão do curso.

dirigentes sindicais participam de cursos do SInnP-SUS

Fórum do Mercosul aprova manual da Matriz Mínima
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O Encontro Regional das 
Américas de Sindicatos de 
Saúde da Internacional de 

Serviços Públicos (ISP), realizado 
em São Paulo, no período de 13 a 
15 de agosto, aprovou um plano 
de trabalho para a região para os 
próximos três anos e um modelo 
de organização para o setor da 
ISP Interaméricas. Cerca de 80 re-
presentantes de Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Estados Unidos, Guatemala, 
Montserrat, Nicaragua, Paraguai, 
Peru e Trinidad Tobago debateram 
temas como os serviços públicos 
de qualidade em saúde, a forma-
ção de redes regionais, a violência no 
local de trabalho, os direitos sindicais 
no setor saúde e a migração de profis-
sionais, entre outros. 

“O evento em São Paulo, sem dúvi-
da, deu importante passo nessa direção 
e serviu para adaptar a proposta global 
na região interamericana”, destacou 
o secretário regional interamericano, 
Jocélio Drumonnd. Ele aponta como 
desafios das entidades sindicais filia-

das a luta por serviços públicos de 
saúde de qualidade, enfrentando as 
privatizações e terceirizações; a luta 
por trabalho decente e salários dignos 
para os profissionais da saúde; o en-
frentamento da violência nos locais de 
trabalho; e a luta por um código de éti-
ca para contratação de migrantes, que 
defenda os direitos e evite a falta de 
sistemas de saúde nos países pobres.

Representaram a CNTS no evento 
os dirigentes José Caetano Rodrigues, 

Clotilde Marques, Lucimary 
Santos Pinto, José Sousa da Silva, 
Emerson Cordeiro Pacheco, Ma-
ria de Fátima Neves de Souza, Ná-
dia Sloboda Chaneiko e Jair Jorge 
de Oliveira. “Tivemos a oportu-
nidade de saber das experiências 
de diversas regiões e sub-regiões 
do mundo. Esse encontro, pro-
porcionado pela ISP juntamente 
com outros países, os quais con-
tam com outras realidades, que 
alternadamente coincidem em 
parte com a realidade do nosso 
país, é muito importante para o 
movimento sindical. Essa troca 
de experiências e cultura só nos 

enriquece, nos embasa para as lutas 
futuras”, avaliou Maria de Fátima. 

Os congressistas adotaram os cinco 
pontos do plano de trabalho aprovado 
em maio no grupo mundial setor saú-
de, como promover a vacinação contra 
a hepatite B em todos os trabalhadores 
da saúde, com apoio da OMS, negocia-
do pela ISP, e participação dos sindi-
catos em todo o processo, mostrando 
aos trabalhadores a importância da 

ação sindical. Também vai seguir com 
as ações de prevenção à AIDS entre 
trabalhadores de saúde; de combate 
à violência no trabalho, promovendo 
ações preventivas; acompanhar a 
evolução nas américas e promover 
ações sindicais e organização de tra-
balhadores em relação às empresas 
transnacionais. 

As campanhas prioritárias in-
cluem a defesa de serviços públicos 
de qualidade, pelo trabalho decente, 
com participação da CSA, OIT e 
outras federações sindicais, comba-
tendo a precarização e terceirização 
no emprego em saúde, lutando por 
negociação e condições de trabalho. 
Além disso, estará atenta ao projeto 
mundial de migração em saúde, que 
será discutido em 2009, com con-
ferência sobre o código de recruta-
mento ético e campanha cujo slogan 
será Direito de Não Migrar, com 
Livre Circulação de Trabalhadores, 
e organização da rede regional de 
contatos. O próximo encontro da ISP 
Interaméricas deverá acontecer em 
2010 ou 2011.

A ISP vem desenvolvendo 
ao longo dos últimos anos 
um forte trabalho sindical 
no campo da capacitação de 
dirigentes sindicais e asses-
sores na área de negociação 
coletiva no setor saúde – SUS, 
em conjunto com o Sindicato 
dos Enfermeiros Finlandês e o 
Centro de Solidariedade dos 
Trabalhadores da Finlândia. 
Nesse sentido, está realizando 
seminários estaduais sobre 
capacitação de negociadores 
no setor saúde/SUS em par-
ceria com entidades filiadas 
do setor saúde. Dirigentes da 
CNTS e das federações filia-
das e sindicatos vinculados 
têm participado ativamente 
dessa discussão.

Os seminários têm por 
objetivo redefinir o modelo 
de organização dos sindi-
catos, em especial do setor 
da saúde, para atuar em 
processos negociais, regula-
mentar os direitos de greve e 
negociação no setor público. 
Visa, ainda, definir plano de 
trabalho para a instalação e/
ou fortalecimento de mesas 
de negociação do SUS nos 
estados.

No mês de julho foram 
realizados dois seminários: 
um nos dias 18 e 19, em Belo 
Horizonte (MG). A CNTS 
e entidades filiadas foram 
representadas pelos dirigen-
tes sindicais Sérgio Augusto 
Alves de Oliveira, Maria Eli-
zabeth Silva, Maria Rosenith 
Ferreira da Silva, Ricardo 
Gonçalves Maciel, Gilberto 

Nascimento Reis, Milton Mo-
reira Lemes, Maria Celia de 
Souza Rosa e Maria D’Ajuda 
dos Anjos.  

O segundo foi realizado 
em Belém (PA), nos dias 25 e 
26. “O seminário teve um ín-
dice de participação excelente 
atendendo as expectativas”, 
analisou o presidente da Fe-
deração dos Trabalhadores 
em Saúde na Região Norte, 
Manoel Pereira de Miranda. 
Com ele, participaram do se-
minário os dirigentes Raimun-
do Crispim de Souza Santos, 
Delciones Caldas Pinheiro, 
Paulo Sérgio Almeida Souza, 
Nadson Marcario Lui Gomes, 
Sabina Ramos de Lima, Dinaí 
Nazaré dos Anjos Fontes, Leia 
Solange de Lima Fonseca, 
Izaura do Carmo Wandetrotr, 
Marilene Pereira Damasceno, 
Maria Deuzimar Graciliano 
de Souza e Jorge dos Anjos 
Rabelo.

Em Santa Catarina, o 
seminário aconteceu em 
Florianópolis, nos dias 15 
e 16 de agosto, com parti-
cipação de Dorival Pereira 
Waltrick, Leodália Apare-
cida de Souza, Maria Salete 
Cross, Silvia Tânia Cibulski, 
Sueli Salete Gregório Gebel, 
Carlos Antônio Borges da 
Rosa, José Galliani Filho, Adil-
son Idalêncio, Tânia Pereira 
Duarte, Katiane Arcari, Julia-
na Marchetti, Joseane Schu-
macker, João Paulo Fernandes 
da Silva, Francisco Maciel da 
Silva, Silvio Gancheiro e Serli 
Euclides Ferreira. 

Os seminários regionais sobre Igualdade 
de Oportunidades no Setor Público no Brasil 
- tema GLBT, realizados pela ISP em parceria 
com as entidades sindicais filiadas, entre elas 
a CNTS, também tiveram continuidade. A 
campanha nacional Gente é Super Legal - Dife-
renças que Somam! e os seminários fazem parte 
do projeto de formação da ISP que tem como 
objetivo promover a igualdade de oportunida-
des no setor público 
no Brasil nos três 
segmentos: GLBT, 
raça e jovens.

As atividades 
buscam sensibilizar 
as direções dos sin-
dicatos de base para 
o tema igualdade 
de oportunidades 
no segmento GLBT 
elaborar ações para 
implementar o tema 
igualdade de oportunidades nos ramos especi-
ficados. A ISP propõe que o tema seja incluído 
nas pautas de reivindicações dos sindicatos e 
nas agendas das filiadas; criação de comitês 
nos sindicatos; capacitação de dirigentes para 
o tema igualdade de oportunidades e imple-
mentação da campanha de 2008. Durante os 
seminários são realizadas palestras e trabalhos 
em grupos sobre temas como homofobia no 
ambiente de trabalho e direitos humanos dos 
GLBT’s, inclusive com apresentação teatral de 
situações de discriminação sofridas.

Nos dias 30 de junho e 1º de julho aconteceu 
o seminário regional sul, em Curitiba (PR), com 
participação de trabalhadores da saúde dos 
estados do Rio Grande do Sul e Santa Catari-
na, além do Paraná. Representaram a CNTS 
no evento as dirigentes sindicais Dalva Maria 
Selzler, Regina Wachiliski, Elaine de Fátima 
Santos Oliveira, Leodália Aparecida de Souza 
e Eliane Correia de Freitas.

O seminário realizado em São Luis (MA), 
nos dias 25 e 26 de julho, reuniu trabalha-
dores dos estados do Maranhão, Piauí e 

Ceará. A delegação 
da CNTS foi composta 
pelos dirigentes sindi-
cais Lucimary Santos 
Pinto, Rosana Araújo 
Pestana, Francineide 
Alves, Antonio Mar-
cos Faria, Maria Mar-
ly C. Pereira e José 
Maria de Oliveira. Os 

dirigentes sindicais discutiram estratégias 
para buscar a aprovação do PL 122/06, que 
dispõe sobre a criminalização da homofobia, 
e participaram da V Parada da Diversidade 
Sexual de São Luis.

Representando a CNTS, Lucimary Santos 
informou que a Confederação já está organi-
zando a criação dos comitês de mulheres, raça, 
GLBT e jovens, com a missão de fortalecer o 
movimento sindical através de ações que serão 
desenvolvidas no sentido de garantir a inclusão 
dos trabalhadores destes segmentos.

“Foram formados grupos, por Estado, com 
o objetivo de traçar estratégias para encami-
nhamento das propostas”, destaca Lucimary. 
Segundo ela, os participantes do seminário 
deliberaram pela criação de uma câmara téc-
nica que será composta por representantes dos 
ramos saúde, incluindo a CNTS, que “vai rea-
lizar atividades nos sindicatos e na base para 
multiplicação da campanha da ISP e realizar 
ações com o objetivo de combater as desigual-
dades de oportunidades no trabalho para este 
segmento de trabalhadores”, ressalta.

ISP reúne filiadas para discutir 
qualidade dos serviços de saúde 

Dirigentes da CNTS discutem 
capacitação de negociadores 

Gente é Super Legal 
Diferenças que Somam! 

Delegação da CNTS no encontro
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Ministro relator prevê aprovação, 
por unanimidade, ainda este ano 

A segurança do diagnóstico e a 
simplicidade do exame neces-
sário, a certeza da letalidade 

em 100% dos casos, os riscos para a 
saúde da gestante, a impossibilidade 
de aproveitamento dos órgãos para 
transplante, a necessidade de legis-
lação que garanta o exercício pro-
fissional e a não obrigatoriedade de 
interrupção da gravidez foi consenso 
entre os cientistas, que apresentaram 
estudos, estatísticas e laudos médicos 
para defender a antecipação terapêuti-
ca do parto nos casos de Anencefalia, 
debatida em audiência pública no 
Supremo Tribunal Federal nos dias 
26 e 28 de agosto.

A expectativa do relator da Ar-
guição, ministro Marco Aurélio, é de 
que o julgamento do mérito 
ocorra ainda este ano. Ele acre-
dita que a ação proposta pela 
CNTS deverá ser acatada por 
unanimidade pelo Supremo. 
“Apenas constato que a co-
munidade científica é a favor 
dessa interrupção. Essa refle-
xão, ouvindo-se segmentos 
da sociedade, levará o STF a 
definir o real alcance de nossa 
Constituição Federal de 1988. 
Reputo a audiência pública 
da maior importância para 
termos a segurança jurídica e 
um avanço no campo cultural. 
Tivemos nas apresentações dois enfo-
ques, o técnico científico e o religioso, 
e o Tribunal deverá considerar acima 
de tudo os princípios constitucionais, 
mas os anseios da sociedade não 
podem ser colocados em segundo 
plano”, disse o ministro. 

O tema é objeto da Arguição de 
Descumprimento de Preceito Funda-
mental - ADPF 54, ajuizada junto ao 
Supremo pela CNTS, em parceria com 
o Instituto de Bioética, Direitos Hu-
manos e Gênero – ANIS. “Qualquer 
sofrimento inútil e inevitável viola 
o princípio da dignidade da pessoa 
humana. A ação não visa debater o 
aborto e sim saber se o Estado tem o 
poder de obrigar uma mulher a man-

ter a gestação do filho que ela não vai 
ter e, portanto, se é possível o Estado 
causar este sofrimento involuntário”, 
afirmou o advogado Luís Roberto 
Barroso, autor da ação.

O presidente do Supremo, minis-
tro Gilmar Mendes, conduziu a aber-
tura da primeira sessão da audiência, 
quando ressaltou a importância desse 
instrumento, por permitir o diálogo 
particular e a abertura na interlocu-
ção do Supremo com a comunidade 
científica e a sociedade como um todo. 
Avaliou o tema como de magna rele-
vância no sentido de dirimir dúvidas 
científicas, religiosas e éticas, e como 
instrumento subsidiário para trazer 
aos ministros questões que de outra 

humanos, antes do julgamento do 
mérito da Arguição pelo plenário. 
Ao acatar a ação e propor a realiza-
ção do debate, o ministro destacou 
que incumbe à CNTS “defender os 
membros da categoria profissional 
que se dedicam à área da saúde e que 
estariam sujeitos a constrangimentos 
de toda a ordem, inclusive de natu-
reza penal”. As entidades e técnicos 
convidados a participar da audiência 
deverão manifestar-se “não só quanto 
à matéria de fundo, mas também no 
tocante a conhecimentos específicos 
a extravasarem os limites do próprio 
Direito”, segundo o ministro-relator. 

O ministro relator disse que, uma 
vez encerrada a audiência pública 
encaminhará o processo ao procu-
rador-geral da República, Antonio 
Fernando Souza, e, de posse do pare-
cer da Procuradoria, vai elaborar seu 
relatório e voto. A audiência buscou 
ouvir especialistas no tema e, segundo 
o ministro, abriu possibilidade de jun-
tada de memoriais que vão subsidiar 
a votação do mérito da ADPF.

As apresentações foram interca-
ladas por perguntas do advogado 
Luis Roberto Barroso, em nome da 
CNTS, e do sub-procurador-geral da 
União, Mário Gizi. A audiência foi 
transmitida ao vivo pela TV Justiça 
e pela Rádio Justiça, inclusive pela 
internet. Um telão foi instalado na 
sala de sessões, com transmissão em 
tempo real. Marco Aurélio pretende 
gravar um DVD e encaminhar a cada 
ministro com esclarecimentos sobre 
a matéria. 

Devido ao grande número de enti-
dades que solicitaram espaço para se 
pronunciar, o ministro Marco Aurélio 
decidiu realizar mais uma sessão da 
audiência pública em 16 de setembro. 
No dia 4 de setembro foram ouvidas 
a Associação de Desenvolvimento 
da Família – ADEF, Escola de Gente, 
Rede Nacional Feminista de Saúde, 
Direitos Sexuais e Direitos Reprodu-
tivos. Devido ao processo de edição 
do jornal não foi possível acrescentar 
as posições das entidades.

forma não chegariam à corte. Gilmar 
Mendes Comemorou o êxito da inicia-
tiva. “É mais um aprendizado, no sen-
tido de dar segurança para decidirmos 
questões tão difíceis”, disse.

O Advogado-Geral da União, Luiz 
Antonio Toffoli, disse que a AGU 
ainda não se manifestou no processo 
e considerou os debates importantes 
para a tomada de decisão. “Por parte 
do governo, o ministro José Gomes 
Temporão tem posição de que a in-
terrupção do parto nesse caso não é 
aborto, pois não havendo formação do 
cérebro não há vida. As informações 
trazidas por cientistas, da certeza do 
diagnóstico, são importantes para que 
não se cometa erros”, disse. 

A audiência – terceira na história 
do STF – foi requerida pelo minis-
tro Marco Aurélio com o objetivo 
de ouvir médicos, juristas, a igreja 
e movimentos sociais e de direitos 

Na Arguição, a CNTS pede a 
descaracterização, como crime de 
aborto, da antecipação do parto de 
fetos anencefálicos, reafirma seu papel 
na defesa judicial e administrativa 
dos interesses individuais e coletivos 
dos que integram a categoria profis-
sional dos trabalhadores na saúde, 
alertando para a possibilidade de os 
profissionais virem a sofrer as agruras 
decorrentes do enquadramento no 
Código Penal, e ressalta os precei-
tos fundamentais, concernentes aos 
princípios da dignidade da pessoa 
humana, da legalidade, em seu con-
ceito maior, da liberdade e autonomia 
da vontade bem como os relacionados 
com a saúde.

Em sua argumentação, a CNTS 
cita literatura médica que define o feto 
anencefálico como “aquele de má-for-
mação por defeito do fechamento do 
tubo neural durante a gestação, que 

não apresenta os hemisférios cerebrais 
e o córtex, o que o leva à morte intra-
uterina em 65% dos casos, ou a uma 
sobrevida de, no máximo, algumas 
horas após o parto”. A Confederação 
argumenta que a permanência de feto 
anômalo no útero da mãe é potencial-
mente perigosa, podendo gerar danos 
à saúde e à vida da gestante.

“Impor à mulher o dever de carre-
gar, por nove meses, um feto que sabe, 
com plenitude de certeza, não sobre-
viverá, causa à gestante dor, angústia 
e frustração, resultando em violência 
às vertentes da dignidade humana 
(artigo 5º da Constituição Federal) – a 
física, a moral e a psicológica – e em 
cerceio à liberdade e autonomia da 
vontade, além de colocar em risco 
a saúde, tal como proclamada pela 
Organização Mundial da Saúde – o 
completo bem-estar físico, mental 
e social, e não apenas a ausência de 

doença”, afirma na Arguição.
A Confederação pede a suspen-

são do andamento de processos ou 
dos efeitos de decisões judiciais que 
tenham como alvo a aplicação dos 
dispositivos do Código Penal, nas 
hipóteses de antecipação terapêuti-
ca do parto de fetos anencefálicos, 
assentando-se o direito constitucional 
da gestante de se submeter a proce-
dimento que leve à interrupção da 
gravidez e do profissional de saúde 
de realizá-lo, desde que atestada, por 
médico habilitado, a ocorrência da 
anomalia.

Em liminar de 1º de julho de 2004, 
o ministro Marco Aurélio determi-
nou o sobrestamento de processos 
e de decisões judiciais sobre a ma-
téria. Essa liminar foi confirmada 
pelo plenário em abril de 2005. “Os 
valores em discussão revestem-se de 
importância única. A um só tempo, 

cuida-se do direito à saúde, do direito 
à liberdade em seu sentido maior, do 
direito à preservação da autonomia 
da vontade, da legalidade e, acima 
de tudo, da dignidade da pessoa 
humana. Diante de uma deformação 
irreversível do feto, há de se lançar 
mão dos avanços médicos tecnoló-
gicos, postos à disposição da huma-
nidade não para simples inserção, no 
dia-a-dia, de sentimentos mórbidos, 
mas, justamente, para fazê-los cessar. 
Então, manter-se a gestação resulta 
em impor à mulher, à respectiva 
família, danos à integridade moral 
e psicológica, além dos riscos físicos 
reconhecidos no âmbito da medici-
na”, ressaltou.

A liminar vigorou por três meses 
e em apenas 15 dias, segundo pes-
quisa do ANIS, foram registrados 58 
pedidos de antecipação do parto em 
hospitais públicos. 

adPF 54 pede a descaracterização como crime

Debora Diniz, do ANIS,
 durante exposição

O diretor e o assessor jurídico da 
CNTS José Caetano Rodrigues e 
Marco Túlio Alvim
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“Em nome do respeito à au-
tonomia da vontade das 
pessoas, em nome de uma 

boa prática médica, em nome da 
manutenção desse exercício pro-
fissional que trabalha buscando o 
benefício das pessoas, entendemos 
que o Supremo deve considerar esse 
caso definitivamente para que não 
fiquemos mais a mercê dos humores 
do Poder Judiciário e do juiz de plan-
tão”. O apelo foi feito pelo Conselho 
Federal de Medicina, representado na 
audiência pelo doutor Roberto Luiz 
D’Ávila, mestre em Neurociências e 
Comportamento e doutorando em 
Medicina/Bioética pela Universidade 
do Porto/Portugal, coordenador da 
Câmara sobre Terminalidade da Vida 
e Cuidados Paliativos e membro do 
Grupo de Trabalho do Ministério da 
Saúde sobre Morte Súbita. 

Ele avaliou o debate como da 
maior importância, falou da evolu-
ção dos exames e lembrou que pelo 
novo código civil ninguém pode ser 
submetido a tratamento sem o seu 
consentimento. Falou, ainda, sobre 
a dificuldade do momento em que o 
diagnóstico pré-natal constata uma 
grave anomalia incompatível com 
a vida e de dizer à mãe que o bebê 
não será pessoa humana em toda sua 
potencialidade. “Sequer falamos em 
aborto nesse caso”, disse. Segundo 
o médico, a gravidez impõe risco à 
mulher e não há porque submetê-la 
a um risco desnecessário se ela não 
deseja isso. Porém, os médicos ficam 
absolutamente reféns das decisões 
judiciais. “Não é mais o médico e o 
paciente que resolvem os seus pro-
blemas, é necessário sempre ouvir a 
opinião de um magistrado. Quando 
saem as decisões o bebê já nasceu e 
morreu”, lamentou.

Disse que o Conselho não pode 
orientar os médicos para que desobe-
deçam a lei porque expõe o médico a 
ser condenado por um equívoco de 
interpretação. “Estamos reféns e preci-
samos de uma decisão definitiva com 
o entendimento que estamos agindo 
em benefício da paciente, respeitando 
aquelas que desejam manter a gravi-
dez até o final e respeitando aquelas 
que não desejam”. 

n O mestre e doutor em Obstetrícia 
pela Unifesp - Escola Paulista de 
Medicina e membro da Comissão Na-
cional de Aborto Previsto em Lei da 
Federação Brasileira das Associações 
de Ginecologia e Obstetrícia - Febras-
go, o doutor Jorge Andalaft Neto falou 
da segurança do diagnóstico e apre-
sentou estatísticas sobre a incidência 
da anencefalia. Em 2007, informou, 
foram feitos 594 mil partos em São 
Paulo, com 84 casos da anomalia. “É 
possível identificar no primeiro exa-
me de ecografia, ainda no primeiro 
trimestre da gravidez. Aí começa um 
momento angustiante, com impacto 
psíquico devastador”, ressaltou, en-
fatizando que o feto anencéfalo pode 
ter outras má formações associadas 
e aumenta os riscos de hipertensão, 
diabetes, parto antecipado.

Segundo ele, pesquisa da Febrasgo 

revela que 83% dos médicos conside-
ram os riscos físico e mental para as 
gestantes. A Sociedade Internacional 
de Ginecologia e Obstetrícia - FIGO 
determina que eliminar riscos é de-
ver do médico e a Federação Latino-
Americana de Obstetrícia e Ginecolo-
gia - Flasog tem posição favorável à 
interrupção da gravidez. “E a justiça 
não pode ser obstáculo”, defendeu. 

n O médico Heverton Neves Petter-
sen, da Sociedade Brasileira de Medi-
cina Fetal, disse que existe, hoje, com 
o advento da ultra-sonografia em três 
dimensões (3D) e com a padronização 
de normas sobre o assunto, capacidade 
técnica para diagnosticar a anencefalia 
com 100% de segurança, já a partir 
da 8ª semana. O médico abordou a 
formação do embrião e do cérebro, a 
questão do diagnóstico da anencefalia, 
os riscos para a gestante.

“Basta termos a imagem do feto, 
um corte transverso no pólo cefálico 

e teremos a imagem da formação 
correta do desenvolvimento do siste-
ma nervoso central. Se temos dúvida 
podemos usar de alta tecnologia 
dentro da ciência, como a ressonância 
magnética. E, se ainda não estamos 
satisfeitos, podemos usar a ressonân-
cia com reconstrução em 3D. Temos 
recursos para o diagnóstico de certeza 
da anencefalia, mas temos que ter cui-
dados na interpretação da imagem”, 
afirmou.

Ele informou que a incidência da 
anencefalia na população mundial 
situa-se na faixa de um a cada mil 
nascimentos e defendeu a realização 
da antecipação de partos em casos de 
anencefalia. “Nós consideramos o feto 
anencéfalo um natimorto neurológico. 
Do ponto de vista técnico, ele não tem 
sequer o desenvolvimento do sistema 
nervoso central”. Segundo ele não há 
porque obrigar a mãe levar até o fim a 
gestação. “Angústia e sofrimento que 
não podemos aceitar ante a evolução 
tecnológica”, ressaltou. 

n A posição foi reforçada pelo médico 
geneticista Salmo Raskin, da Socie-
dade Brasileira de Genética Médica, 

que afirmou ser a anencefalia a maior 
causa de má formação congênita no 
primeiro trimestre de gestação. “A 
cada três horas no Brasil nasce uma 
criança anencefálica. Estamos falando 
de algo extremamente freqüente”, 
afirmou. Segundo ele, a fortificação 
com o ácido fólico reduz somente de 
10% a 40% dos casos, mas, para ter 
eficiência, precisa ser feita antes do fe-
chamento do chamado tubo neural, ao 
vigésimo quarto dia após fecundação, 
quando, muitas vezes, a gestante nem 
sabe que está grávida. O risco de um 
casal que teve um feto anencefálico 
vir a ter outras gestações semelhantes 
é de 25 a 50 vezes maior comparado 
com casais que nunca tiveram fetos 
anencefálicos.

Raskin falou que a anencefalia 
pode estar associada a mais de 20 
síndromes genéticas e que os bebês 
que nascem sem cérebro não podem 
e não devem ser doadores de órgãos. 
“A doação não pode ser feita porque 

os fetos são portadores de múltiplas 
má formações, sem falar naquelas que 
não podem ser detectadas. E também 
o transplante em recém nascidos não 
é feito antes do sétimo dia de vida. 
Além disso, os órgãos são menores e 
não podem ser aproveitados para o 
transplante”. 

n O ginecologista e obstetra Thomaz 
Rafael Gollop, da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência, afirmou 
que o SUS está aparelhado para fazer 
ultra-sonografias e diagnosticar a 
anencefalia. Segundo ele, mais de 2,2 
milhões de ultra-sonografias foram 
feitas em 2007 e três milhões de partos. 
Gollop afirmou que a morte cerebral 
é rigorosamente igual ao que aconte-
ce no caso de bebês anencéfalos. “O 
anencéfalo é um morto cerebral que 
tem batimento cardíaco e tem respi-
ração”, disse, ao apresentar um mapa 
de eletroencefalograma.

Ele informou que o Brasil é o 
quarto país no mundo em freqüência 
de anencefalia e isso é um problema 
de saúde pública. “75% dos fetos 
anencefálicos morrem dentro do 
útero. Dos 25% que chegam a nascer, 

todos têm sobrevida vegetativa que 
cessa na maioria dos casos dentro de 
24 horas e os demais nas primeiras 
semanas de sobrevida. O feto anencé-
falo é um natimorto cerebral”. Disse 
que pesquisa realizada em 41 países 
de cinco continentes revelou que em 
90% dos desenvolvidos e 20% daque-
les em desenvolvimento permitem 
a interrupção de gravidez em caso 
de anencefalia. “Ou seja, o mundo 
desenvolvido tem, por demanda da 
sociedade, uma legislação adaptada 
para esses casos”. E reforçou que o 
que se pretende com o julgamento 
da ADPF é o direito de escolha diante 
de um “diagnóstico irrefutável e com 
êxito letal”. “De 1989 a 2008 mais de 
cinco mil alvarás foram concedidos 
e o número é muito maior tendo em 
vista que muitos tribunais ainda não 
são informatizados”, informou. 

n A doutora em Antropologia e pós-
doutora em Bioética, membro da di-
retoria da Associação Internacional de 
Bioética, Débora Diniz, pesquisadora 
da ONG Instituto de Bioética, Direitos 
Humanos e Gênero – ANIS, parceiro 
da CNTS na ADPF 54, classificou 
como tortura a obrigatoriedade de a 
mulher levar até o fim uma gestação 
de feto anencefálico. “A tortura não 
está no acaso de uma gravidez de um 
feto com anencefalia, mas no dever de 
se manter grávida para enterrar o filho 
após o parto”, afirmou.

Com base nas pesquisas, ela es-
clareceu que essas mulheres nunca 
utilizam o conceito de aborto para essa 
escolha. “O diagnóstico de anencefalia 
lança uma situação ética inesperada. 
E elas querem descrevê-la em termos 
acolhedores para suas próprias vidas, 
e não em nome de dogmas religiosos 
ou verdades absolutas, distantes de 
suas realidades”. Isto porque, segun-
do ela, “o conceito de “antecipação” 
permite não apenas sigilo jurídico, éti-
co e moral, mas conforta as mulheres 
em sua dor e seu luto”.

Débora Diniz defendeu o direito de 
escolha da mulher. “Hoje, infelizmen-
te, a gestação de feto com anencefalia 
não é escolha, mas um dever – de pro-
longar o luto, transformar sofrimento 
involuntário em experiência mística, 
dever de uma espera sem qualquer 
sentido. E na ausência de proteção ju-
rídica, as mulheres são alvo de tortura 
das instituições”, observou, citando o 
caso de Severina, personagem de um 
filme que teve gravidez anencefálica 
e foi impedida de antecipar o parto. 
“Sua dor foi ignorada por quem tem 
o dever de protegê-la".

Ela relatou que, em muitos casos, 
há uma “luta desesperada contra os 
tribunais” para que a gravidez não 
atinja 20 semanas de gestação ou que 
o feto chegue ao peso de 500 gramas. 
Isto porque, a partir deste peso, ele 
tem que ser enterrado e ter atestado 
de óbito. A médica disse que levan-
tamentos feitos pelo Ministério da 
Saúde ao longo dos últimos 20 anos 
mostram que uma em cada 15 mu-
lheres com idade reprodutiva, entre 
15 e 49 anos, já realizou pelo menos 
um aborto. 

Cientistas e médicos destacam 
letalidade da anencefalia

Representantes das entidades médicas na audiência pública
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Religiosos divergem entre o direito 
à vida e o direito da gestante

O Assessor Nacional da Comis-
são Episcopal para a Vida e 
a Família da Conferência Na-

cional dos Bispos do Brasil - CNBB, 
padre Luiz Antônio Bento, doutor em 
Bioética, destacou que a igreja católica 
defende a humanidade ainda que o 
ser humano esteja com má formação. 
“Somos a favor da cultura da vida, 
ninguém pode autorizar que se dê a 
morte a ser humano em nenhuma fase 
de sua existência. Sua expectativa de 
vida não nega seus direitos, não dimi-
nui sua dignidade. Quando a vida não 
é respeitada todos ou demais direitos 
são menosprezados”, analisou.

Segundo ele, o sofrimento da 
gestante e da família sensibiliza, pois 
não há como ser indiferente à dor e 
à angústia. “Mas o sofrimento não 
justifica nem autoriza o sacrifício do 
filho”. A posição do padre foi reforça-
da pelo Procurador do Estado do Rio 
de Janeiro e Presidente da União dos 
Juristas Católicos da Arquidiocese do 
Estado, Paulo Silveira Martins Leão 
Junior, que destacou que a morte 
cerebral e a anencefalia são situações 
distintas. “O feto anencéfalo tem al-
gumas partes do cérebro formadas e 
se trata de um diagnóstico e a morte 
cerebral é um prognóstico”, disse. 

n Contrária à posição da CNBB, a ONG 
Católicas pelo Direito de Decidir, de-
fendeu o direito de escolha da gestante. 
A socióloga, mestra em Ciências Sociais 
pela PUC/São Paulo e pela Université 
Catholique, Louvain –Neuve, Bélgica, 
professora da PUC de São Paulo, Maria 
José Fontelas Rosado Nunes, ressaltou 
que o Estado não pode regularizar-se 
por definições religiosas. Segundo ela, 
a pressão religiosa de mais de 400 anos, 
sobretudo da Igreja Católica, ainda 
permeia a legislação brasileira, que 
peca no princípio fundamental que é 
o direito de isonomia e, também, no de 
autodeterminação da mulher quanto 
a sua gravidez. “À mulher é dado o 
direito de manter uma gravidez de 
feto anencefálico, se assim o desejar, 
mas não o de interrompê-la”.

Ela lembrou que a Arguição busca 
uma legislação permissiva, mas não 

obrigatória. “As mulheres que não 
desejam manter a gestação têm seu 
direito negado, a dignidade afetada. A 
concessão é um direito, não apenas um 
ato de compaixão, mas um elemento 
básico de justiça social. Obrigar a mu-
lher a manter é tratá-la como coisa, é 
uma tortura. Se ela quiser manter, o 
sentimento será outro”, avaliou, 

Segundo Maria José, nos últimos 
anos, 15 mil mulheres brasileiras 
tiveram que percorrer “uma pere-
grinação judicial dolorosa” para ter 
respeitado o seu direito de inter-
romper uma gravidez anencefálica. 
“O que se quer é igual direito para 
Severina – a que decide interromper 
a gestação – e Cacilda – a que decide 
levar a gestação até o fim”.

n As médicas Irvênia Luiza de Santis 
Prada e Marlene Rossi Severino No-
bre, da Associação Médico-Espírita 
do Brasil - AME, se posicionaram 
contrárias à antecipação do parto nos 
casos de anencefalia. Dedicada ao 
estudo da evolução do cérebro huma-
no, a doutora Irvênia fez uma apre-
sentação técnica sobre o cérebro, de 
acordo com a neurociência. “Embora 
sejam utilizados como sinônimos, os 
termos cérebro e encéfalo não são si-
nônimos. O anencéfalo, a rigor, seria 
o indivíduo com a cavidade craniana 
completamente oca, mas não é isso o 

que acontece realmente nos casos de 
anencefalia, pois neles são preser-
vadas, pelo menos, as partes mais 
profundas do encéfalo”, afirmou.

Segundo a médica, o feto anencé-
falo tem consciência, mas não pode 
se expressar porque lhe faltam os 
instrumentos neurais compatíveis com 
essa forma de manifestação. Avaliou 
como equivocadas as opiniões que 
afirmam não haver possibilidade de 
vida do anencéfalo porque não há 
vida sem cérebro. “Essas opiniões não 
têm, metodologicamente, dentro do 
contexto da neurociência, nenhum 
embasamento. 

Já a doutora Marlene Rossi refor-
çou a posição de garantia do direito 
à vida. “Não há direito da mulher 
quando se fala de um direito que se 
sobrepõe, que é o direito à vida, um 
bem fundamental”.  

n A bióloga Lenise Aparecida Mar-
tins Garcia, em nome do Movimento 
Nacional da Cidadania em Defesa 
da Vida - Brasil Sem Aborto, pediu 
prudência científica no trato da 
anencefalia e defendeu o direito à 
vida. “Quando a morte é natural, não 
temos como saber o dia e a hora da 
morte e os médicos admitem que não 
sabem quanto tempo cada um desses 
bebês viverá”, disse. 

n Representando a Associação Na-
cional Pró-Vida e Pró-Família, o 
doutor Rodolfo Acatauassú Nunes, 
mestre e doutor em Medicina pela 
Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro, alegou que a medicina precisa 
avançar na pesquisa para determi-
nar o real estado de consciência das 
crianças nascidas com deformações 
severas no cérebro antes de serem de-
finidas políticas sobre a interrupção 
da gravidez. “A anencefalia não é o 
mesmo que morte encefálica, porque 
uma pessoa que respira sozinha e que 
é amamentada pela mãe sem precisar 
de aparelhos está viva”, descreveu. 
Segundo ele, há níveis diferentes da 
falta do cérebro, desde a ausência 
completa até a falta de algumas par-
tes do encéfalo. 

A menina Marcela de Jesus, 
que virou ponto de referência para 
religiosos e movimentos sociais 
contrários à aprovação da ADPF 54 
pelo Supremo Tribunal Federal, por 
ter sobrevivido um ano e oito meses, 
tinha, na verdade, uma anomalia 
denominada merocrania. A afirma-
ção foi feita pelo doutor Thomaz 
Gollop, especialista em medicina 
fetal e professor da Universidade de 
São Paulo (USP), que defendeu na 
audiência pública, em nome da So-
ciedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência - SBPC, a antecipação do 
parto nos casos de feto anencéfalo. 
O ministro Marco Aurélio, em en-
trevista, avaliou que as constatações 
eliminam o “gancho que se teria pela 
não-interrupção da gravidez”.

“Realizamos uma junta médica 
com um especialista em anatomia e 
neurologia pediátrica e concluímos 
que a menina Marcela tinha um 
defeito menos grave na formação do 
crânio e o resquício de cérebro pre-
sente, ao contrário dos anencéfalos, 
que não têm nada”. Segundo ele, esta 
foi a primeira vez que um grupo de 
médicos se reuniu com os exames 
em mãos para analisar e esclarecer o 
diagnóstico. Gollop disse que a me-
rocrania se trata de um diagnóstico 
que também caracteriza a morte ce-
rebral, porém, por causa da presença 
da membrana, o feto pode ter uma 
sobrevida vegetativa.

Para o médico Everton Neves 
Pettersen, da Sociedade Brasileira 
de Medicina Fetal, o caso de Marcela 
trata de um “caso clássico de falsa 
idéia de anencéfalo”. Com base na 
imagem de uma tomografia, ele 
mostrou a presença da região do 
cerebelo, tronco cerebral e um pe-
dacinho do lóbulo temporal, que 
faz parte dos hemisférios cerebrais. 
“Isso não é diagnóstico de anence-
falia”, afirmou, acrescentando que 
há semelhança na imagem de um 
anencéfalo, com aspecto de sapo com 
olhos exuberantes. “São bastante pa-
recidos, mas são diversos em termos 
de patologia”, ressaltou.

As afirmações foram contesta-
das pela bióloga Lenise Aparecida 
Martins Garcia, presidente do Mo-
vimento Nacional da Cidadania em 
Defesa da Vida - Brasil Sem Aborto. 
Ele citou que Marcela de Jesus teve 
anencefalia diagnosticada a partir do 
quarto mês da gestação e apresentou 
um vídeo em que uma das médicas 
de Marcela afirma: “Ela não tinha 
calota craniana, mas percebia quan-
do a mãe estava por perto, tinha o 
aparelho auditivo formado, escutava 
e reconhecia a voz da mãe”. 

 

O deputado federal José Aristode-
mo Pinotti, membro da Academia Na-
cional de Medicina, reafirmou as posi-
ções de que os fetos com má formação 
cerebral não têm potencialidade de 
vida. “O que se quer é garantir a dig-
nidade da pessoa humana, permitindo 
que a mulher escolha levar ou não esse 
tipo de gravidez até o fim, sempre de 
uma maneira bastante informada”. 
Sobre os argumentos de que a medici-
na deve existir para garantir a vida, o 
deputado disse que “a medicina fetal 
tem se preparado mais para tratar 
dos defeitos congênitos do que para 
expulsar os fetos do útero”.

Pinotti reforçou que a antecipação 
do parto de fetos anencéfalos não 
é aborto. “Não podemos cunhar o 
nome aborto, que é a interrupção da 

potencialidade de vida, e um feto 
anencéfalo não tem potencialidade 
de vida. “São poucas certezas que nós 
temos na medicina, mas ela é possí-
vel em diagnósticos de anencefalia e 
de óbito fetal”. Segundo ele, dados 
da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) apontam a existência de 8,6 
fetos com má formação cerebral a 
cada 10 mil partos.

Pinotti também ressaltou os riscos 
que a gravidez de feto anencéfalo 
representa para a gestante e lembrou 
que muitas mulheres são compelidas 
a fazer abortos na ilegalidade por não 
suportarem prolongar o sofrimento 
por nove meses. “As estimativas são 
de que sejam realizados no Brasil cerca 
de 1,5 milhão de abortos clandestinos 
no país. Quem tem dinheiro faz isso 

com a segurança e as mulheres pobres 
ficam num verdadeiro dilema: ou elas 
levam a gravidez até o fim sem querer 
e, em vez de preparar o berço prepa-
ram um enterro, ou se submetem a 
um aborto ilegal que as criminaliza e 
as expõe a um risco imenso”, alertou. 

Autor de projeto de lei que visa 
retirar do código penal o direito 
de aborto nos casos de estupro, o 
deputado federal Luiz Bassuma, 
presidente da Frente Parlamentar em 
Defesa da Vida - Contra o Aborto, 
argumentou que o Brasil não pode 
se utilizar da morte para resolver 
seus problemas de saúde e disse que 
o direito à vida é o mais claro entre 
os citados no texto constitucional: 
“sem ele não temos como exercer os 
demais direitos”. 

Caso MarCela 
de Jesus

Médicos contestam 
diagnóstico de 

anencefalia

Pinotti: “Feto anencéfalo não 
tem potencialidade de vida”

Maria José Fontelas Rosado Nunes
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Em continuidade ao debate do 
VI Encontro dos Trabalhadores 
da Saúde, a Federação dos Em-
pregados em Estabelecimentos 
de Serviços de Saúde do Estado 
de Mato Grosso do Sul iniciou a 
discussão dos temas com as bases. 
Trabalhadores da saúde devem 
aprofundar os conhecimentos e 
apresentar sugestões quanto à 
implantação da NR 32, sobre o 
Sistema Previdenciário, incluindo 
formas de aposentadoria – por 
tempo de serviço, por invalidez, 
especial e proporcional – e fim do 
fator previdenciário.

“Outros dois assuntos têm sido 
alvo dos debates com a base: a 

campanha da CNTS pela rejeição 
do PLS 26/07, que extingue as 
profissões de auxiliar e técnico de 
Enfermagem, e a jornada de 30 
horas semanais para esses profis-
sionais. temos como objetivo elabo-
rar documento de propostas a ser 
levado aos fóruns ligados ao setor e 
aos conselhos de saúde municipal 
e estadual”, ressalta o presidente 
da Federação, Domingos Jesus de 
Souza. Participaram do VI Encon-
tro em Campo Grande, trabalha-
dores e dirigentes dos sindicatos 
de base, filiados à Federação, além 
de dirigentes sindicais convidados 
de entidades do Estado de Mato 
Grosso. 

Com uma pauta recheada de temas 
atuais e de relevante interesse da cate-
goria, a Federação dos Trabalhadores 
em Estabelecimentos de Serviços de 
Saúde do Estado de Santa Catarina 
realiza, de 9 a 11 de setembro, o seu 
XVIII Encontro estadual de Dirigentes 
Sindicais Trabalhadores em Saúde. 
“Em mais uma oportunidade vamos 
ampliar conhecimentos, trocar experi-
ências e aprovar propostas que envol-
vem a organização sindical, o exercício 
profissional, direitos previdenciários 
e a prestação dos serviços de saúde”, 
informa o presidente da Federação, 
Adair Vassoler.

O diretor da CNTS, José Caetano 
Rodrigues, abrirá a série de debates 
do evento, com o tema Organização 
Sindical dos Trabalhadores da Saúde 
do Brasil, em que deverá informar 
sobre a estrutura sindical da Confe-
deração, traçar um perfil da categoria 

– quantos são, onde atuam e aspectos 
relacionados a questões salariais e 
de direitos sociais – e avaliar a parti-
cipação dos trabalhadores da saúde 
nos conselhos e demais órgãos de 
controle social do Sistema Único de 
Saúde.

Serão abordados, também, ques-
tões como Causas e Consequências 
da Inflação, pelo supervisor técnico 
regional do Dieese, José Álvaro de 
Lima Cardoso; Conjuntura sindi-
cal, pelo assessor parlamentar da 
CNTS, Marco Antonio Campanella; 
Controle Social, pelo professor do 
Departamento de Saúde Pública 
da Universidade Federal de Santa 
Catarina, Clair Castilho; Igualdade 
e Oportunidade, pela secretária da 
ISP-Brasil, Mônica Valente; e Apo-
sentadoria e Benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social, por 
Mônica Pinheiros, do INSS.  

Santa Catarina

FETESSESC realiza XVIII 
Encontro de Dirigentes Sindicais 

Trabalhadores em Saúde

É uma longa jornada para que o 
servidor consiga adquirir um par de 
luvas ou máscaras para trabalhar. A 
exposição aos ambientes altamente 
contaminados é diária. Apesar das 
inúmeras cobranças e denúncias que 
estampam os veículos de comunica-
ção, a saúde pública, quem cuida dela 
e quem precisa nunca foram levados 
a sério. 

A polêmica surgiu depois que 
uma comissão criada para inspecio-
nar todos os hospitais, unidades de 
atendimento locais e móveis e insti-
tutos alagoanos foi organizada pelo 
governo em novembro de 2007. Por 
pressões da Corregedoria Regional 
do Trabalho, os secretários da Segesp 
tiveram que preparar um relatório – 
não há registros de anteriores – para 
que todos os servidores da saúde não 
tivessem seus repasses de insalubri-
dade cancelados, como ameaçou a 
Corregedoria, que deu prazo de 60 
dias e a Secretaria concluiu em sete 
meses. 

A medida foi implantada a partir 
das normas regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho, a NR 15 e NR 
16. Elas enquadram os trabalhadores a 
partir de seu ambiente de atuação e os 
classifica em escalas de risco à saúde 
ao qual estão suscetíveis, repassando 
aos salários os percentuais que variam 
em 20% para pequeno, 30% para mé-
dio e 40% para grande risco.

Técnicos sem instrumentos - Para 
realizar o levantamento, o governo 
procurou a Junta Médica, convidou 
sindicatos e o Movimento Unificado 
da Saúde para visitar unidades nos 
municípios, o que até então parecia 
boa medida, não fosse uma série de 
deficiências para medição e apuração 
técnica que pudesse construir um 
relatório consistente. Não foi usado 
qualquer aparelho de medição de ru-

ídos, gases ou temperaturas. Nenhum 
material ou mostra foi recolhido para 
observação de contaminação nas salas 
ou ambulatórios de atendimento. 

A remuneração pelo adicional de 
insalubridade não é um benefício e 
sim uma compensação pela exposi-
ção a condições de trabalho nocivas 
à saúde do servidor, portanto, não 
há vantagem em recebê-la. Ao visitar 
uma unidade que trata da saúde na 
intenção de verificar como está seu 
funcionamento ou para utilizar seu 
serviço, não precisa ser perito para 
notar que sempre fica algo a desejar 
na estrutura do local como mostram 
as imagens que os integrantes do 
Movimento Unificado recolheram 
durante o processo.

Quem paga a conta? - O corte nos 
repasses para algumas categorias 
repercutiu direto no bolso e na saúde 
do servidor. Agora, além de conviver 
em ambientes contaminados ainda ha-
verá redução da verba compensatória 
que poderia resultar no pagamento 
de um medicamento ou terapia. O 
Conselho Estadual de Saúde, a CNTS, 
o Movimento Unificado da Saúde e 
servidores das unidades prejudicadas 
contestaram o laudo e estão levantan-
do uma série de documentos, provan-
do as irregularidades que existem nas 
suas instituições, além do que não foi 
caracterizado pela comissão. 

Quando perguntado sobre as 
péssimas condições de trabalho o 
secretário-adjunto da Segesp, João 
Carlos Rocha de Barros, esquivou-se. 
“Se o servidor não está equipado ou 
atuando sem condições seguras ele 
tem que procurar o gestor do pronto 
atendimento do qual ele trabalha”, 
disse. (Assessoria de Comunicação do 
Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de 
Enfermagem do Estado de Alagoas - 
Sateal)

Alagoas

Insalubridade: reduzir sem melhorar
Comissão técnica criada às pressas diz que “enquadrou” 

percentuais de insalubridade de acordo com inspeção

Espaço das Federações e Sindicatos

Mato Grosso do Sul

Federação leva às bases temas do VI 
Encontro dos Trabalhadores da Saúde

Dirigentes da Federação e da CNTS

Ante o requerimento do senador 
Augusto Botelho (PT-RR) para rea-
lização de nova audiência pública, o 
PLS 131/01, que cria o Serviço Social 
da Saúde (SESS) e o Serviço Nacional 
de Aprendizagem da Saúde (SENASS) 
deixou de ser votado na Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS), do Senado Fe-
deral, na reunião do dia 13 de agosto. 
A audiência deve ser realizada ainda 
neste mês de setembro. O diretor da 
CNTS, José Caetano Rodrigues, acom-
panhou a reunião da CAS e criticou o 
adiamento da votação do projeto. 

“O adiamento trouxe uma frustra-
ção, pois a matéria está extremamente 
amadurecida e há consenso da CNTS 
e da CNS em torno do parecer do 
relator, que acatou emenda da Confe-
deração assinada pelo senador Paulo 
Paim. Percebemos certa manobra das 
forças contrárias no sentido de poster-
gar ainda mais a aprovação do projeto. 
Mas sabemos, de antemão, que não há 
volta e a CNTS está preparada para o 
debate”, afirmou José Caetano.

A CNTS participará da mesa de 
debates da audiência pública, que 
deverá acontecer em 30 dias. Antes 
da última reunião, a Diretoria da 
Confederação, por seu presidente, 
José Lião de Almeida, enviou ofício à 
presidente da CAS, senadora Patrícia 
Sabóia (PSB-CE), ao relator e demais 
membros da Comissão apresentando 
sua defesa e solicitando o voto fa-
vorável ao PLS 131. “Os programas 
atualmente apresentados pelo sistema 
“S” do comércio vêm atuando à dis-
tância das verdadeiras demandas dos 
trabalhadores da saúde”, argumentou 

a CNTS ao reivindicar 
serviços específicos 
para os trabalhadores 
do setor.

O relator, senador 
Sérgio Guerra (PSDB-
PE), deu parecer fa-
vorável à proposta 
e acatou emenda da 
CNTS apresentada 
pelo senador Paulo 
Paim (PT-RS), que es-
tabelece a paridade na gestão dos con-
selhos nacional e regionais do Sistema 
S da Saúde. “A participação efetiva 
dos trabalhadores no Sistema S vem 
sendo reivindicada pelo movimento 
sindical brasileiro há pelo menos duas 
décadas”, ressaltou, ao acatar a emenda 
da CNTS, que propõe a paridade na 
gestão dos conselhos.

O senador ressalta, em seu relató-
rio, que falta aos serviços ligados ao 
comércio vivência para identificar as 
necessidades dos profissionais da saú-
de. “Nos anos em que o setor de pres-
tação de serviços aos trabalhadores da 
área de saúde permaneceu vinculado 
ao SESC e ao SENAC, para os quais 
carreou expressivas somas, acumulou 
problemas graves e crônicos, quer na 
atividade da assistência social, quer na 
capacitação profissional de seus traba-
lhadores. Isso porque faltou àqueles 
serviços a experiência e o conhecimen-
to do trato com a saúde, pré-requisitos 
que julgamos indispensáveis para 
a execução das tarefas cometidas”, 
destacou o relator, ao acatar a emenda 
da CNTS, que propõe a paridade na 
gestão dos conselhos. 

Relator dá parecer favorável e PLS 
131/01 terá nova audiência pública 

 José Cruz/ABr 

Sérgio Guerra
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Espaço das Federações e Sindicatos

Rio de Janeiro

São Paulo

José Lião de Almeida*

As eleições munici-
pais se aproximam e o 
Congresso Nacional está 
paralisado por conta 
disso. Projetos impor-
tantes para os trabalha-
dores da saúde, como o 
da redução da jornada 
para 30 horas semanais 
no setor de enferma-
gem, e muitos outros, 
deverão aguardar um 

pouco mais. É a política nacional em 
movimento nos municípios.  Serão 
eleitos este ano 5.562 novos prefeitos 
e 56 mil vereadores. São mais de 400 
mil candidatos e candidatas em todo 
o Brasil. Milhões de pessoas estão 
envolvidas nessa grande campanha 
em torno da agenda das eleições mu-
nicipais. É o momento de sair às ruas 
pedindo voto. O exercício pleno da 
Democracia. O mais importante nesse 
grande momento de exercício da cida-
dania é ter consciência das qualidades 
que buscamos nos candidatos, seja ele 
do partido A, B ou C.

O que a população deve esperar 
de um bom candidato nessas eleições 
municipais é que ele esteja realmente 
disposto a assumir a luta por uma 
nova política na saúde, educação, ha-
bitação, meio ambiente e participação 
cidadã na gestão pública. 

No caso da saúde, que mais nos 
interessa, devemos levar em consi-
deração a relevância dos municípios 
na prestação de serviços à população 
carente. E, principalmente, através do 
Sistema Único de Saúde (SUS).  

Além disso, a gestão municipal 
também será responsável pelas 

condições de salário e trabalho da 
categoria da saúde. Pesquisa recen-
te indica que os hospitais geridos 
diretamente pelo Estado são menos 
produtivos do que os públicos com 
gestão terceirizada, administrados 
por Organizações Sociais (OS). Ou-
tro dado importante mostra que as 
despesas com planos de saúde, hos-
pitais, cirurgias e remédios crescem 
em ritmo superior ao da inflação. 
Vários países em desenvolvimento 
gastam bem menos que o Brasil em 
saúde e mesmo assim apresentam in-
dicadores positivos. A verdade é que 
está cada vez mais difícil financiar a 
saúde da população.

Por isso mesmo é preciso eleger 
candidatos dispostos a tomar inicia-
tivas inovadoras para a melhoria da 
qualidade de vida dos trabalhadores 
e de todos os habitantes das cidades. 
A valorização das Câmaras Muni-
cipais e do Executivo é o primeiro 
passo no longo caminho de conso-
lidação do patrimônio democrático, 
tão penosamente conquistado pela 
sociedade. 

Os trabalhadores da saúde de todo 
o Brasil, alinhados às suas entidades 
de classe e apoiados pela CNTS de-
verão participar deste amplo debate 
de idéias e buscar a melhor escolha 
possível dentro de cada município. 
É preciso identificar os candidatos 
realmente preparados e comprome-
tidos com a causa da saúde pública 
e privada e com a melhoria da quali-
dade de vida da população. Afinal, a 
saúde dos brasileiros precisa de um 
bom governo municipal. 

*Presidente da CNTS e 
do SinsaudeSP

A saúde dos brasileiros precisa 
de um bom governo municipal   

Após meses de estudos e debates 
elaborados pela Comissão Tripartite 
Sindical da Saúde, formada por Audi-
tores Fiscais do Ministério do Traba-
lho e Emprego, pelos representantes 
dos trabalhadores e dos empregado-
res foi assinado um pacto que prevê a 
erradicação das cooperativas de mão-
de-obra do setor de saúde num prazo 
máximo de um ano, no Estado de São 
Paulo. O ato solene de assinatura do 
Pacto Contra a Terceirização Irregular 
foi realizado no Hospital Sírio Liba-
nês, em São Paulo, com a presença de 
centenas de trabalhadores da saúde e 
diversos representantes patronais. 

Assinaram o pacto a Dra. Lucíola 
Rodrigues Jaime, Superintendente da 
Regional do Trabalho e Emprego no 
Estado de São Paulo - SRTE-SP, o Dr. 
Rubens Travitzky, pela Federação dos 
Hospitais do Estado de São Paulo, o 
Dr. José Lião de Almeida, presiden-
te do SINSAUDE-SP e da CNTS, e 
o Dr. Joaquim José da Silva Filho, 
Secretário-Geral do SINSAUDE-SP 
e Diretor de Assuntos Trabalhistas e 
Judiciários da CNTS.

Pelo pactuado, à Auditoria Fiscal 
do Ministério do Trabalho e Empre-
go, por meio da SRTE-SP, caberá a 
intensificação das ações fiscais que 

objetivem identificar fraudes ao con-
trato de trabalho por intermediação 
ilícita de mão-de-obra, praticadas por 
cooperativas, no âmbito da atividade 
da prestação de serviços à saúde, e 
saneá-las com a devida regularização, 
nos moldes do ordenamento jurídico 
trabalhista.

Aos sindicatos e federações 
patronais caberá a divulgação do 
conteúdo do Pacto e o trabalho 
persuasivo de convencimento de 
seus representados para adesão ao 
mesmo, bem como a comunicação 
ao Programa de Combate à Ter-
ceirização Irregular da SRTE/SP 
de empresas em situação irregular 
recalcitrantes e não aderentes; e ao 
SINSAUDE-SP caberá a fiscalização 
do cumprimento do pacto, bem 
como denunciar as empresas que 
insistirem em trabalhar com coope-
rativas de mão-de-obra, fraudando 
a lei e ao pactuado.

Sem dúvidas, um pacto inédito, 
que obriga as empresas da saúde a 
erradicarem as cooperativas de mão-
de-obra, no prazo máximo de um ano, 
combatendo o núcleo da precarização 
do trabalho. Uma grande vitória do 
SINSAUDE-SP e dos trabalhadores 
do Estado de São Paulo. 

SINSAUDE-SP e Ministério do 
Trabalho assinam pacto contra 
cooperativas de mão-de-obra

Uma breve análise da 
conjuntura sindical atual 
foi o tema abordado pelo 
vice-presidente da CNTS, 
João Rodrigues Filho, na 
cerimônia de posse da 
nova diretoria do Sin-
dicato dos Empregados 
em Estabelecimentos de 
Serviços de Saúde de Ni-
terói e Região (RJ), dia 18 
de julho. Representando 
a Confederação na soleni-
dade, João Rodrigues parabenizou os diretores 
empossados e enfatizou a responsabilidade 
dos dirigentes sindicais. “Somos responsáveis 
não apenas por garantir direitos dos trabalha-
dores. Nossas ações têm reflexo nas famílias e 
na sociedade como um todo”, ressaltou.

Tema preocupante por conta das propostas 
que ameaçam a unicidade, a conjuntura sindi-
cal está na pauta do movimento organizado 
da classe trabalhadora e aguçou o interesse 
dos diretores do Sindisaúde, que solicitaram 
a realização de um seminário para aprofundar 
o debate sobre o assunto, que deverá ter a 
participação de dirigentes da CNTS. Na pes-
soa do presidente do Sindisaúde de Niterói, 
Graciliano Pereira dos Santos, a Diretoria da 
CNTS deseja a toda a diretoria êxito em suas 
atividades.

CNTS presente na posse da 
diretoria do Sindisaúde de Niterói

Dia 18 de julho foi realizada a elei-
ção para a nova diretoria do SindiSaú-
de de Passo Fundo e Região. A chapa 
única Avançar e Consolidar foi eleita 
com grande aceitação da categoria, 
totalizando 97% dos votos válidos, 
com grande renovação no quadro de 
diretores, dando fôlego novo às ações 
para que os trabalhadores da saúde 
tenham a cada dia condições de traba-
lho e salário melhores. Isso mostra que 
os trabalhadores confiam e aprovam o 
trabalho que vem sendo feito pela atual 
diretoria nestes últimos três anos.

Eleita para o triênio 2008/2011, 
a chapa Avançar e Consolidar tem 
como presidente a companheira Tere-
zinha Perissinotto, que atua também 

na CNTS, no Comitê de Mulheres da 
ISP, no Conselho Estadual de Saúde, 
em defesa do SUS, entre muitas ou-
tras organizações com fins sociais. As 
principais bandeiras de luta da nova 
administração do SindiSaúde priori-
zam a defesa dos direitos trabalhistas 
e a valorização salarial da categoria, 
além da continuidade da luta pela 
redução da jornada de trabalho; pela 
democratização do sistema Coren/
Cofen; pela implantação da NR 32 nas 
empresas de saúde; pelo aumento da 
licença-maternidade de 120 para 180 
dias; entre outras. A Diretoria tomou 
posse oficialmente dia 26 de agosto e a 
posse festiva será em setembro. (Fonte: 
Sindisaúde de Passo Fundo e Região) 

Rio Grande do Sul

VIII Congresso Estadual da 
FEESSERS será em novembro

Conjuntura econômica e do SUS, 
teoria e prática sindical, negocia-
ções coletivas da saúde e saúde do 
trabalhador, abordando como se 
organiza o Serviço de Segurança 
e medicina do Trabalho (SESMT) 
são os temas centrais do VIII Con-
gresso Estadual dos Trabalhadores 
da Saúde do Rio Grande do Sul, 
que será realizado dias 6 e 7 de 
novembro, em Tramandaí (RS), sob 
a organização da Federação dos 

Empregados em Estabelecimentos 
de Serviços de Saúde do Estado e 
com apoio da CNTS.

Segundo o presidente da Fede-
ração, Milton Francisco Kempfer, os 
dirigentes sindicais e trabalhadores 
da saúde deverão encerrar o congres-
so com a elaboração de um plano de 
lutas. As assembléias para indicação 
dos delegados participantes do con-
gresso vão até o dia 15 e as inscrições 
até 20 de outubro. 

Eleita nova Diretoria para o 
SindiSaúde de Passo Fundo-RS  

João Rodrigues em 
pronunciamento ao eleitos 
e dando posse ao presidente 

do Sindicato, Graciliano 
dos Santos
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A CNTS e mais dez confederações 
nacionais integrantes do Fórum 
Sindical dos Trabalhadores ajui-

zaram Ação Direta de Inconstituciona-
lidade (ADI 4120) no Supremo Tribunal 
Federal contra a Portaria 186/08, do 
Ministério do Trabalho e Emprego, que 
regulamenta os pedidos de registro sindi-
cal. Segundo as entidades, o ministro do 
Trabalho extrapolou sua atribuição, uma 
vez que a portaria editada teria caracte-
rísticas de lei. A ADIn requer concessão 
de liminar, suspendendo o ato até decisão 
definitiva da ação, com efeito vinculante 
e retroativo à data de edição da Portaria, 
sob a justificativa de que a Portaria priva, 
obstaculariza, no nascedouro, a fundação 
de entidades e desestabelece as entidades 
de grau superior já existentes. O minis-
tro Carlos Alberto Menezes Direito é o 
relator da ADIn.

Antes de recorrer ao STF, as entidades 
buscaram junto ao ministro Carlos Lupi e 
secretários e técnicos do Ministério alte-
rações que pudessem reverter os efeitos 
nefastos da portaria, mas não foi possí-
vel o entendimento. As confederações 
alegam que a portaria cria obstáculos 
para a sindicalização e implica prejuízo 
irreversível para as entidades e para 
o direito sindical. O vice-presente da 
CNTS, João Rodrigues Filho, representa 
a Confederação no FST, que reúne as 
confederações.

Um dos questionamentos da ADIn 
é quanto à possibilidade de se forma-
rem duas confederações onde houver 
seis federações ou mais, instituindo o 
pluralismo sindical – prática condenada 
pela Constituição. O texto constitucional 
veda, no inciso II do artigo 8º, a criação 
de mais de uma organização sindical na 
mesma base territorial. A portaria apon-
ta, ainda, para a representatividade dos 
filiados, quando a norma constitucional 
registra representatividade de toda a 
categoria.

Segundo os autores da ADIn, a Por-
taria 186 acabou criando uma nova lei e 
por isso usurpou a competência do Con-
gresso Nacional de legislar. Eles avaliam, 
dentro das atribuições do Executivo, que 
foi extrapolada a competência de expedir 
instruções para a execução das leis, de-
cretos e regulamentos, prevista no artigo 
87 da Constituição. “No caso, a Portaria 
está definindo (o registro sindical) como 
se fosse lei. Não cuida apenas da exe-
cução. Cria norma legal”, destacam as 
confederações. 

O Ministério extrapola sua competên-
cia ao impor o dever de comparecimento 
à reunião determinada pelo Ministério, 
sob pena de arquivamento do pedido 
de registro ou alteração estatutária; ao 
estabelecer cancelamento de registro ou 
alteração por suposto vício de legalidade 
no processo de concessão; ao estabelecer 
a pluralidade para as entidades de grau 
superior; além de pretender dar enqua-
dramento restritivo às suas representa-
tividades quando registra que elas coor-

Confederações recorrem 
ao Supremo contra Portaria 186

O deputado Nelson Marquezelli 
(PTB-SP) apresentou o Projeto de De-
creto Legislativo 857/08, que visa sus-
tar os efeitos da Portaria 186/08, do 
Ministério do Trabalho e Emprego. O 
deputado ressalta o “abuso normativo 
do Poder Executivo”, a “ilegalidade 
manifesta” da norma e que o projeto 
tem como finalidade “afastar pode-
res administrativos afrontadores de 
normas constitucionais e legais”, uma 
vez que a Portaria, ao que denomina 
uma verdadeira aberração jurídica, 
“inovou no ordenamento jurídico 
trabalhista, sendo contrária às dis-
posições constitucionais que regem a 
organização sindical, ao trazer regras 
específicas acerca da constituição e do 
registro de federação e confederação, 
admitindo a pluralidade no campo 
federativo e confederativo”.

“O mandamento que emana do 
artigo 8º, da Constituição Federal, 
assegura o princípio da unicidade 
sindical, o sistema confederativo da 
representação sindical e a não inter-
ferência e não intervenção na organi-
zação sindical”, destaca Marquezelli, 
lembrando que, “para cumprimento 
desse preceito constitucional a Súmu-
la 677 do STF atribuiu ao Ministério do 
Trabalho e Emprego a incumbência de 
outorgar a personalidade jurídica sin-

dical da entidade, para 
fins de observância do 
princípio da unicidade 
sem, contudo, proceder 
a exame de mérito”.

Dessa forma, argu-
menta o deputado, “sen-
do a matéria de organiza-
ção sindical disciplinada 
pelo Direito do Trabalho, 
que é Direito especial, a 
Portaria ao dispor sobre 
novos procedimentos ali 
não previstos, exorbitou 
o poder regulamentador 
do Ministro de Estado, editando maté-
ria reservada à lei e em contrariedade 
a dispositivos constitucionais”.

O deputado aponta que a Portaria 
cria e estabelece normatividade de 
generalidade abstrata; atribui ao MTE 
poder para atuar numa autocompo-
sição, nos casos de impugnação de 
registro sindical, que conflita com o 
preceito que veda ao Poder Público 
a interferência e a intervenção na 
organização sindical; despreza o 
critério da representação e reconhece 
a pluralidade no campo federativo 
e confederativo, fato esse que fere o 
princípio da legalidade (art. 37, caput, 
da Constituição); fere os artigos 535 e 
577 da CLT, que dá representativida-

de as confederações de 
representar todas as 
categorias em sua base 
territorial e, “pior, es-
tabelece nessa Portaria 
que as estas entidades 
apenas “coordenam” 
o somatório de suas 
filiadas”.

Em sua justificativa, 
o deputado ressalta 
que “é da competência 
exclusiva do Congresso 
Nacional sustar os atos 
normativos do Poder 

Executivo que exorbitem do poder re-
gulamentar ou dos limites de delega-
ção legislativa, e de zelar pela preser-
vação de sua competência legislativa 
em face da atribuição normativa dos 
outros Poderes” – artigo 49, incisos V e 
XI da Constituição Federal. “Acresça-
se que esse poder regulamentar é 
rigidamente limitado pelos preceitos 
contidos no próprio regramento cons-
titucional e sua transposição irá gerar, 
necessariamente, regras exorbitantes 
do poder regulamentar ou dos limi-
tes de delegação legislativa”. (Leia a 
íntegra do projeto e sua justificativa 
na Agência CNTS 120 e na página da 
Confederação, www.cnts.org.br, no 
item documentos.

denam o somatório das entidades a elas 
filiadas, devendo, sempre que possível, 
sua denominação corresponder fielmente 
a sua representatividade

A portaria também estaria afrontando 
a previsão do artigo 8º de liberdade de 
associação profissional e sindical. “A lei 

interfere na organização sindical”, diz o 
texto, contestando a norma do Executivo 
com o inciso que garante que a lei não 
pode exigir autorização dos estados para 
a fundação de sindicato, sendo vedada 
ao poder público a interferência e a in-
tervenção na organização sindical.

A Portaria, além de ostensivamente 
exorbitar a restritividade veiculada pelo 
artigo 87, § único, inciso II, da Consti-
tuição, taxativamente determina que os 
pedidos de registro sindical no Ministé-
rio do Trabalho observarão os procedi-
mentos administrativos nela previstos. 
Afronta, à primeira vista, ao artigo 8º, 
incisos I e IV da Constituição, podendo 
privar a entidade sindical dos recursos 
necessários à sua manutenção.

“Como a sindicalização, no Brasil, 
segundo os melhores dados estatísticos, 
ainda não atingiu a 20% do total dos in-
tegrantes das categorias representadas, 
facilmente se pode concluir que uma 
portaria determinando regras obstacu-
larizantes de fundação e permanência 
prejudica, de imediato, a liberdade asse-
gurada constitucionalmente e criação de 
novas entidades já registrando a que cen-
tral pertencem em torno de 80% do que 
seria possível cobrar, significando dizer 
que o ato ministerial importa irreversível 
prejuízo para as referidas entidades e 
para o próprio direito sindical”, con-
cluem as entidades na ação. São partes 
na ADIn, além da CNTS, a CNTC, CNTI, 
CSPB, CNTA, CNPL, CNTEEC, Contec, 
Conttmaf, Contratuh e CNTTT.

Deputado propõe suspensão da Portaria 186

João Rodrigues (terceiro a partir da esquerda) em reunião do FST

Valter Campanato/ABr
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O anteprojeto de lei, elaborado para 
criar a denominada “Contribuição 
Negocial”, com o intúito de arquivar 
a “Contribuição Sindical”, esbarra no 
seu arcabouço, com o princípio cons-
titucional da segurança jurídica. Obje-
tiva substituir o denominado imposto 
sindical garantido como tributo pela 
Constituição Federal em seu artigo 8°, 
inciso IV, que assinala:

“IV - a assembléia geral fixará a 
contribuição que, em se tratando de 
categoria profissional, será descontada 
em folha, para custeio do sistema con-
federativo da representação sindical 
respectiva, independentemente da 
contribuição prevista em lei;”

A contribuição sindical; desconta-
da em janeiro para os empregadores 
e em março para os trabalhadores; é 
o alicerce financeiro da pirâmide sin-
dical estatuída exatamente no artigo 
8˚, “caput”, incisos e parágrafos da 
Carta Magna.

É umbilicalmente ligada às prerro-
gativas e deveres das entidades sindi-
cais estatuídos nos artigos 513 e 514 do 
Diploma Legal Consolidado.

Fixada pelos artigos 578 e seguintes 
da Consolidação das Leis do Trabalho, 
a Contribuição Sindical, inclusive, não 
vai, na sua totalidade para o Sindicato, 
uma vez que ao mesmo só é encami-
nhado o percentual de 60%, indo 15% 
para a Federação, 5% para a Confede-
ração e 20% para o Governo.

A “Contribuição Sindical” é com-
pulsória e, como tal, não pode ser 
recusado o seu desconto e o seu reco-
lhimento, inexistindo a possibilidade 
de oposição.   

A regulamenta-
ção do artigo 8˚ da 
Constituição Federal 
encontra-se na Con-
solidação das Leis do 
Trabalho, em seu Tí-
tulo V, “Da Organiza-
ção Sindical”, em seus 
artigos 511 e seguin-
tes, que estabelecem 
as categorias profis-
sionais e econômicas, 
fixando o artigo 570 
o enquadramento 
sindical e o quadro 
anexo ao artigo 577 
especifica as ativida-
des e profissões do plano básico do 
referido enquadramento sindical. 

Nas Normas Coletivas representa 
o Sindicato toda a categoria e não 
somente os associados, sendo toda 
categoria e não somente os associados 
beneficiados com as disposições decor-
rentes, consoante disciplina o inciso III, 
do artigo 8º da Constituição Federal, 
que assevera:

“III - ao sindicato cabe a defesa 
dos direitos e interesses coletivos ou 
individuais da categoria, inclusive 
em questões judiciais ou administra-
tivas;”

Para atender o custeio de suas 
atividades, de conformidade com o 
estatuído no artigo 548 “caput” e alíne-
as “a” e “b”, da Consolidação das Leis 
do Trabalho, fixa uma determinada 
categoria a contribuição assistencial 

e a contribuição con-
federativa, que obriga 
a todos os integrantes 
da categoria, indepen-
dentemente de prévia 
autorização específica, 
sem comportar qual-
quer oposição, inclusive 
porque vincularam-se 
às negociações coleti-
vas, através de Acordos 
Coletivos, Convenções 
Coletivas e/ou Dissí-
dios Coletivos, ou seja, 
Sentenças Normativas 
que por sua vez beneficiavam a todos 
mesmo os não filiados sindicalmente. 

O anteprojeto propõe substituir a 
contribuição sindical; assim como a 
contribuição assistencial; bem como 
a contribuição confederativa, uni-
camente pela contribuição negocial, 
aprovada em assembléia.

Não só desfiguraria a condição 
legal de tributo da contribuição sin-
dical, como possibilitaria o excessivo 
número de ações do Ministério Público 
do Trabalho para que não fosse a re-
ferida contribuição negocial recolhida 
de toda categoria, mas tão somente dos 
associados.

Tal estabelecimento, configuraria 
a violação ao Princípio da Segurança 
Jurídica, uma vez que incorreria em 
uma afronta à estabilidade social.

O conceito genérico de segurança 
jurídica representa a garantia asse-
gurada pelo Constituição Federal ao 
jurisdicionado para que uma determi-
nada situação concreta de direito não 
seja alterada, especialmente quando 
sobre ela exista pronunciamento ju-
dicial, destacando-se que segurança 

jurídica é considerada 
pela Constituição Fe-
deral, especialmente 
sobre três aspectos: 
como princípio, como 
valor e como direito 
fundamental. 

Consoante salien-
ta em Larissa Schu-
cht, em seu artigo: 
“O Princípio da Se-
gurança Jurídica num 
Estado Democrático 
de Direito frente à 
hermenèutica consti-
tucional.” Disponível 
em http://www.ius-

pedia.com.br.23 fev. 2008:
“A segurança jurídica, em um con-

ceito genérico, é a garantia assegurada 
pela Constituição Federal ao jurisdi-
cionado para que uma determinada 
situação concreta de direito não seja 
alterada, especialmente quando sobre 
ela exista pronunciamento judicial.”

Paulo Eduardo de Figueiredo 
Chacon, em seu artigo: “O Princípio 
da Segurança Jurídica”, destaca:

“O Princípio da Segurança Jurídica 
se encontra intensamente relacionado 
ao Estado Democrático de Direito, 
podendo ser considerado inerente 
e essencial ao mesmo, sendo um de 
seus princípios basilares que lhe dão 
sustentação.”

Pelo próprio R. Despacho do emi-
nente MM. Ministro Celso de Mello, 
prolatado na ADPF, proposta junto 

ao C. S.T.F. sob n˚ 126, 
configura-se cristali-
namente que a Contri-
buição Sindical é um 
tributo, compulsório, 
constitucional, diferin-
do das demais contri-
buições que, segundo 
o próprio E. Supremo 
Tribunal Federal, es-
tas sim, com direito a 
oposição, à opção de 
não recolhimento.

Ora, se o Projeto de 
Lei objetiva, exatamen-

te, retirar a compulsoriedade e a tipi-
ficação da contribuição sindical como 
tributo, além de inconstitucional, fere 
a própria segurança jurídica da aplica-
bilidade e do recolhimento que, apro-
vado em assembléia e ficando adstrito 
à vontade individual, evidentemente 
deixaria de existir, ou seja, incluída no 
ordenamento jurídico, mas totalmente 
inaplicável de fato.

Analisando especificamente o an-
teprojeto, o artigo primeiro traz, pela 
vez primeira, a possibilidade do reco-
lhimento de uma determinada contri-
buição às entidades representativias 
dos servidores públicos; assim como 
inclui, como partícipe as Centrais 
Sindicais, em razão da regulamenta-
ção estabelecida pela histórica Lei n˚ 
11.648, de 31 de março de 2.008, que 
reconheceu formalmente as Centrais 
Sindicais, legalizando as instituições 
que há vários anos negociavam com 
o Governo os interesses e as necessi-
dades da classe trabalhadora como 
um todo.

O artigo 2° estabelece a periodi-
cidade anual, não podendo exceder, 
no caso dos trabalhadores, a 1% da 
remuneração anual, sendo aprovada 
por assembléia convocada para delibe-
rar sobre a negociação coletiva, sendo 
devida a cobrança ainda que frustrada 
a negociação.

O § 1° assinala que a assembléia ge-
ral prevista no caput será disciplinada 
nos estatutos da entidade sindical, o 
qual deverá prever o quorum neces-
sário para a aprovação e cobrança da 
contribuição negocial; enquanto o § 2° 
preceitua que a cobrança, o valor e o 
período de desconto e pagamento da 
contribuição negocial deverão constar 
do instrumento de negociação coletiva 
ou dissídio coletivo e, no caso de ne-
gociação frustrada, constar da ata da 
assembléia geral.

O § 3° disciplina que para assegu-
rar a publicidade da assembléia geral, 
a entidade sindical deverá publicar 
edital de convocação dirigido a todos 
os abrangidos pela negociação cole-
tiva, em jornal de grande circulação 
na base territorial envolvida na nego-
ciação ou, onde não houver jornais, 
por outros meios de comunicação, de 
acordo com os usos e costumes locais, 
garantida a antecedência mínima de 
quinze dias.

Tanto o “caput”, quanto os pará-
grafos configuram a violação consti-
tucional quanto à liberdade sindical, 
assim como com referência à não 
intervenção nas entidades sindicais, 
vedadas pela Carta Magna, no mes-
mo artigo 8°, especificamente no já 

referido inciso IV e no inciso I, este 
que disciplina:

“I - a lei não poderá exigir autori-
zação do Estado para a fundação de 
sindicato, ressalvado o registro no 
órgão competente, vedadas ao Poder 
Público a interferência e a intervenção 
na organização sindical;”

Ora, não pode uma determinada 
lei estabelecer tetos de contribuição 
a uma assembléia de trabalhadores, 
muito menos recebimento se frustada 
negociação e, absurdamente, estabe-
lecer como devem fixar os estatutos 
sociais e como deva ser convocada a 
categoria.

Inúmeros problemas surgiram 
com a adequação que os Sindicatos 
tiveram que fazer em seus estatutos 
sociais, em decorrência das alterações 
introduzidas pelo Novo Código Civil 
Brasileiro.

Todas as entidades sindicais, inclu-
sive as centrais, teriam que alterar seus 
estatutos, evidentemente de conformi-
dade com a Portaria M.T.E. n° 186, em 
vigor e não teria o DD. Ministério do 
Trabalho e emprego, sequer suporte 
físico para guardar, compulsar e arqui-
var as alterações de todo país.

Não pode a lei, estabelecer que 
determinado edital deva ser publicado 
em contrariedade aos estatutos sociais 
e, muito menos, que em determinadas 
localidades, que não explicita, sequer 
seja necessária a publicação, quando a 
própria Portaria M.T.E. n° 186, deter-
mina a publicação no Diário Oficial da 
União e em jornal de grande circulação 
nas alterações estatutárias.

Por legalidade  coerência, no míni-
mo deveria estabelecer a publicação do 
edital no Diário Oficial da União.

Ressalte-se, ainda, a grande 
“dúvida” que surgirá para que se 
esclareça e tipifique o significado da 
expressão “remuneração anual”. Até 
a divulgação do anteprojeto, todos 
sabiam que “remuneração anual” 
significa todo o ganho do trabalha-
dor durante o ano todo, incluindo 
os adicionais.

A partir do anteprojeto já há mil 
conjecturas, exatamente da mesma 
forma quando foi instituída a deno-
minada “produtividade”, que todos 
sabiam significar quem produzisse 
mais e que, por um passe de mágica da 
varinha de condão do C. T.S.T., virou o 
percentual de 4% para toda e qualquer 
categoria profissional.

O artigo 3° estabelece que se o acor-
do ou convenção coletiva do trabalho 
for por período superior a um ano, po-
derá o valor aprovado na assembléia 
geral compreender todo o período 
da vigência do instrumento coletivo, 
devendo, nesse caso, ser respeitada a 
periodicidade anual do desconto ou 
pagamento, ou seja, institui a propor-
cionalidade para uns e apenas o valor 
de um ano para outros.

Os artigos 4°, “caput” e pará-
grafos, 5° “caput” e 6° “caput” e 
parágrafo único, estabelecem o re-
colhimento mínimo em tres parcelas 
– em nova interferência inconstitu-
cional – e o recolhimento para as ca-
tegorias: diferenciadas, autônomos, 
profissionais liberais, avulsos e para 
os empregadores.

Anteprojeto de Lei da Contribuição Negocial 
fere princípio constitucional da segurança jurídica 

A Portaria estabelece 
dispositivo que não 

garante sobrevivência, 
e possibilita as 

nefastas ações que 
objetivam minimizar e 
até inutilizar o poder 
de representatividade 

das categorias 
profissionais
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Joaquim José da Silva Filho*                                                      

A Lei 8.213/91, em seu artigo 93, 
estabelece “cotas” de pessoas porta-
doras de deficiências que devem ser 
contratadas por todas as empresas 
com 100 ou mais empregados. Em 
São Paulo, a despeito das afirmações 
das empresas que alegam não encon-
trarem no mercado pessoas capacita-
das para contratação, o SINSAUDE-
SP adaptou o Colégio Marilena 
Funari (de sua propriedade), criou o 
Departamento de Cursos e Projetos, 
especialmente voltado para a capa-
citação de Pessoas com Deficiência 
– PcD, além de adaptar toda a sua 
arquitetura à acessibilidade necessá-
ria e, por fim, criou um BANCO DE 
EMPREGO específico que, em pouco 
tempo recrutou e cadastrou cerca de 
900 (novecentas) PcD, candidatas à 
capacitação e a empregos.

Depois de todas essas providên-
cias o Sindicato reuniu-se com a 
Superintendente e com Auditores 
Fiscais do Ministério do Trabalho 
em São Paulo e chamou os Sindicatos 
Patronais da Saúde para uma reunião 
tripartite, comunicando ao Ministério 
do Trabalho e às empresas todas as 
providências tomadas, avisando que 

havia sim, PcD interes-
sadas, bastando que as 
empresas lhes dessem 
recursos e oportunida-
des para estudarem e 
trabalharem. Assim foi 
criado o PROGRAMA 
DE INCLUSÃO DA PES-
SOA COM DEFICIÊN-
CIA NO MERCADO 
DE TRABALHO EM 
SÃO PAULO, constituí-
do com direitos, deveres 
e obrigações para cada parte.

Às empresas cabe a obrigação da 
contratação das PcD, pelo regime 
da CLT, pagando-lhes os salários e 
todos os direitos legais e benefícios 
convencionais, além de pagarem in-
tegralmente o curso de capacitação. 
Os alunos contratados, durante os 
cursos, permanecerão no Sindicato, 
em sala de aula, em dedicação inte-
gral ao programa. O SiNSAUDE-SP 
ficou com a obrigação de recrutar, 
capacitar e implementar a inclusão 
social desses empregados-alunos, 
em especial, no final do curso, oca-
sião em que serão encaminhados à 
empresa contratante para o exercício 
efetivo de sua profissão. O Ministé-
rio do Trabalho está intensificando 

a fiscalização, autuando 
e multando as empresas 
infratoras.

Atualmente, o pro-
grama que tem a coorde-
nação do Dr. José Lião 
de Almeida, Presiden-
te  do SINSAUDE-SP 
e da CNTS, e do Dr. 
Joaquim José da Silva Fi-
lho, Secretário-Geral do 
SINSAUDE-SP e Diretor 
de Assuntos Trabalhistas 

e Judiciários da CNTS, mantém, es-
tudando no Sindicato, 230 (duzentas 
e trinta) Pessoas com Deficiências 
físicas, mentais, auditivas e visuais, 
em cerca de 23 cursos, destacando-se 
os cursos de Informática com Virtual 
Vision, Telefonista, Recepcionista, 
Administrativos, Copeira Hospitalar 
e Massoterapia. 

Esta é mais uma ação de luta e 
integração em favor dos trabalhado-
res da saúde. Para mais informações 
acesse o site www.sinsaudesp.org.br 
ou envie e.mail para cnts@cnts.org.br 
ou joaquim@sinsaudesp.org.br

 *Secretário-Geral do SINSAUDE-SP 
e Diretor de Assuntos Trabalhistas e 

Judiciários da CNTS

Programa de Inclusão Social  
da Pessoa com Deficiência

Olvida, por exemplo, que para a 
categoria diferenciada o recolhimento 
deve ser para a entidade específica, 
enquanto o profissional liberal tem a 
possibilidade legal de optar para qual 
entidade recolhe.

O artigo 7°, “caput”, determina os 
percentuais aos empregadores e aos 
trabalhadores, respectivamente:

“I - empregadores: 80% (oitenta 
por cento) para sindicato que exerceu 
a negociação coletiva; 15% (quinze por 
cento) para a federação; e 5% (cinco por 
cento) para a confederação.

II - trabalhadores: 70% (setenta por 
cento) para o sindicato que exerceu a 
negociação coletiva; 15% (quinze por 
cento) para a federação; 5% (cinco por 
cento) para a confederação correspon-
dente; e 10% (dez por cento) para a 
central sindical.”

Repete, porém, de forma totalmen-
te antidemocrática, a figura da filiação, 
já rejeitada pelo Congresso Nacional, 
por ocasião da aprovação do Projeto de 
Lei que originou a criação das entida-
des sindicais, assinalando que: 

“os recursos da contribuição nego-
cial serão distribuídos entre sindicatos, 
federações, confederações e centrais 
sindicais de empregadores e traba-
lhadores, de acordo com a filiação das 
entidades de menor grau às entidades 
de grau superior”

Por outro lado, o parágrafo único, 
do mesmo artigo 7°, não garante o re-
passe, remetendo a discussão ao Poder 
Judiciário

Estas disposições contrariam o 
entendimento já manifestado, repe-
tidamente, pelas próprias entidades 
sindicais, no sentido de que os recursos 
devem ser distribuídos de conformi-
dade com a vinculação de represen-
tatividade legal e não com a simples 
filiação. 

O artigo 8°, “caput”, dispõe que os 
valores ou percentuais atribuídos aos 
sindicatos, às federações e confedera-
ções e centrais sindicais para custeio 
de suas atribuições serão aplicados em 
conformidade com os respectivos esta-
tutos ou conselhos de representantes; 
enquanto o parágrafo único assinala 
que os recursos devidos às centrais 
sindicais destinar-se-ão ao custeio das 
atividades de representação geral dos 
trabalhadores.

O artigo 9°, “caput” e incisos, curio-
samente, estabelece quais os deveres 
dos “dirigentes sindicais” e não das 
“entidades sindicais”, quando os de-
veres e responsabilidades são inerentes 
às pessoas jurídicas das entidades 
sindicais e não às pessoas físicas de 
seus dirigentes.

O artigo 10, “caput” e incisos, confi-
gura as receitas e o patrimônio das enti-
dades sindicais; enquanto os artigos 11 
e 12 revogam as disposições inerentes 
à contribuição sindical e contrárias ao 
anteprojeto, estabelecendo o artigo 13 
a vigência da lei.

Sem embargos dos detalhes assina-
lados, das contrariedades constitucio-
nais que podem, evidentemente, serem 
corrigidas, deve o movimento sindical 
ficar atento exatamente à segurança 
jurídica, pois estabelecer dispositivo 
que não garanta sobrevivência, que 
possibilite as nefastas ações que objeti-
vam minimizar e até inutilizar o poder 
de representatividade das categorias 
profissionais, deixará os trabalhadores 
à míngua e sem qualquer entidade que 
fale, lute e reivindique por ele.

(*) Advogado sindical, membro 
do corpo técnico do Diap

Diante da lacuna jurídica 
provocada por decisão do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) em relação à base de 
cálculo do adicional de insa-
lubridade, o senador Paulo 
Paim (PT-RS) apresentou 
o PLS 294/08, que altera a 
base de cálculo do adicio-
nal de insalubridade, para 
assegurar ao empregado o 
recebimento de adicional 
calculado sobre o salário – e 
não sobre o salário básico ou sobre o 
salário mínimo –, e eleva o seu índice, 
respectivamente, para 50%, 30% e 20%, 
segundo se classifiquem nos graus má-
ximo, médio e mínimo, calculado sobre 
o salário, salvo critério mais vantajoso 
fixado em instrumento coletivo. A 

proposta altera o artigo 
192 da CLT e aguarda a 
designação de relator na 
Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS).

Em sua justificação, 
Paim lembra que o Su-
premo, por liminar do 
ministro Gilmar Men-
des, suspendeu decisão 
do Tribunal Superior do 
Trabalho que permitia o 
cálculo de insalubrida-

de sobre o salário básico. A decisão 
do STF, esclareceu o senador, deixou 
claro que não só é proibida a indexa-
ção do adicional de insalubridade ao 
salário mínimo, como também não 
pode qualquer instância judicial de-
terminar a sua substituição, pois uma 

nova normatização é competência 
exclusiva do Poder Legislativo. 

“Se, de um lado, o adicional de 
insalubridade não pode mais ter seu 
valor indexado ao salário mínimo, 
de outro, não temos mais, em nosso 
ordenamento jurídico, regra que 
estabeleça a base de cálculo para 
viabilizar o seu pagamento. Diante 
dessa realidade, estamos propondo 
nova base de cálculo, que incidirá 
sobre o salário do trabalhador. Eleva-
mos o valor da base de cálculo desse 
adicional, onerando e estimulando 
o empregador para que promova 
ações que visem à eliminação ou 
neutralização de fatores físicos ou 
químicos que causam insalubridade 
em seu estabelecimento”, argumenta 
o senador. (Com Ag. Senado)          

Proposta de Paim define base de cálculo 
e reajusta adicional de insalubridade

MeMórIa: O STF editou a 
Súmula Vinculante nº 4, vedando 
a utilização do salário mínimo 
como indexador de base de cálculo 
de vantagem de empregado. Com 
base nessa decisão, o TST alterou 
a Súmula 228 estabelecendo que, a 
partir de 9 de maio de 2008, o adi-
cional de insalubridade não pode 
mais ser calculado sobre o salário 
mínimo e passou a determinar a 
substituição do salário mínimo 
pelo salário básico no cálculo do 
adicional, salvo se houver critério 
mais vantajoso fixado por meio de 
convenção coletiva. 

A Confederação Nacional das 

Indústrias - CNI, no entanto, in-
terpôs ação de reclamação (RCL 
6266), com pedido liminar junto ao 
Supremo, visando a suspensão, li-
minarmente, da eficácia da Súmula 
228 do TST, sob o argumento de 
que o referido precedente afronta a 
Súmula Vinculante nº 4 do STF.  

O Supremo deferiu a liminar, 
suspendendo a aplicação da Sú-
mula 228 do TST na parte em que 
permite a utilização do salário 
básico como base de cálculo do 
adicional de insalubridade. Na 
decisão em liminar, o Ministro 
Gilmar Mendes afirma: “..... com 
base no que ficou decidido no RE 

565.714/SP e fixado na Súmula 
Vinculante nº 4, este Tribunal 
entendeu que não é possível a 
substituição do salário mínimo, 
seja como base de cálculo, seja 
como indexador, antes da edição 
de lei ou celebração de convenção 
coletiva que regule o adicional de 
insalubridade. Logo, à primeira 
vista, a nova redação estabelecida 
para Súmula nº 228/TST revela 
aplicação indevida da Súmula 
Vinculante nº 4, porquanto permi-
te a substituição do salário míni-
mo pelo salário básico no cálculo 
adicional de insalubridade sem 
base normativa”. 
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O Diário da Justiça 
publicou, nos dias 
20, 21 e 23 de maio, 
as Orientações Juris-
prudenciais nºs 361 a 
365 da Seção Especia-
lizada em Dissídios 
Individuais – Sub-
seção 1 (SDI-1) do 
Tribunal Superior do 
Trabalho:  

361. APOSENTA-
DORIA ESPONTÂ-

NEA. UNICIDADE DO CONTRATO 
DE TRABALHO. MULTA DE 40% 
DO FGTS SOBRE TODO O PERÍ-
ODO. A aposentadoria espontânea 
não é causa de extinção do contrato 
de trabalho se o empregado perma-
nece prestando serviços ao empre-
gador após a jubilação. Assim, por 
ocasião da sua dispensa imotivada, 
o empregado tem direito à multa 
de 40% do FGTS sobre a totalidade 
dos depósitos efetuados no curso do 
pacto laboral.  

 
362. CONTRATO NULO. EFEI-

TOS. FGTS. MEDIDA PROVISÓRIA 
2.164-41, DE 24.08.2001, E ART. 19-A 
DA LEI Nº 8.036, DE 11.05.1990. 
IRRETROATIVIDADE. Não afronta 
o princípio da irretroatividade da 
lei a aplicação do art. 19-A da Lei nº 
8.036, de 11.05.1990, aos contratos 
declarados nulos celebrados antes 
da vigência da Medida Provisória nº 
2.164-41, de 24.08.2001.  

 
363. DESCONTOS PREVIDENCI-

ÁRIOS E FISCAIS. CONDENAÇÃO 
DO EMPREGADOR EM RAZÃO DO 
INADIMPLEMENTO DE VERBAS 
REMUNERATÓRIAS. RESPONSA-

BILIDADE DO EMPREGADO PELO 
PAGAMENTO. ABRANGÊNCIA. A 
responsabilidade pelo recolhimento 
das contribuições social e fiscal, 
resultante de condenação judicial 
referente a verbas remuneratórias, é 
do empregador e incide sobre o total 
da condenação. Contudo, a culpa do 
empregador pelo inadimplemento 
das verbas remuneratórias não exime 
a responsabilidade do empregado 
pelos pagamentos do imposto de 
renda devido e da contribuição 
previdenciária que recaia sobre sua 
quota-parte.  

 
364. ESTABILIDADE. ART. 19 

DO ADCT. SERVIDOR PÚBLICO DE 
FUNDAÇÃO REGIDO PELA CLT. 
Fundação instituída por lei e que re-
cebe dotação ou subvenção do Poder 
Público para realizar atividades de 
interesse do Estado, ainda que tenha 
personalidade jurídica de direito 
privado, ostenta natureza de funda-
ção pública. Assim, seus servidores 
regidos pela CLT são beneficiários 
da estabilidade excepcional prevista 
no art. 19 do ADCT.  

 
365. ESTABILIDADE PROVI-

SÓRIA. MEMBRO DE CONSELHO 
FISCAL DE SINDICATO. INEXIS-
TÊNCIA. Membro de conselho fiscal 
de sindicato não tem direito à estabi-
lidade prevista nos arts. 543, § 3º, da 
CLT e 8º, VIII, da CF/1988, porquan-
to não representa ou atua na defesa 
de direitos da categoria respectiva, 
tendo sua competência limitada à 
fiscalização da gestão financeira do 
sindicato (art. 522, § 2º, da CLT).  

Marco Túlio Alvim Costa
Assessor jurídico da CNTS 

SDI-1 edita novas 
Orientações Jurisprudenciais

Cabe à Justiça Trabalhista pro-
cessar e julgar o reconhecimento de 
vínculo empregatício e o conseqüente 
pagamento de FGTS e 13º salário em 
relação a todo o período trabalhado. 
A conclusão é da Terceira Seção do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
que determinou ser da competência 
do Juízo da Vara do Trabalho de São 
Sebastião (SP) julgar o processo movido 
por uma servidora contra o município 
de São Sebastião.

Em julho de 2003, a servidora foi 
contratada pelo município para desem-
penhar serviços de professora perma-
necendo naquela função até dezembro 
de 2005, em razão de duas prorrogações 
do contrato temporário. Segundo ela, 
apesar de ter sido contratada sob o re-
gime da lei municipal que rege a contra-
tação de pessoal em caso emergencial, 
caracterizou-se vínculo empregatício, 
pois o trabalho foi prestado de forma 
não eventual e continuadamente. O 
município, por sua vez, alegou que o 
contrato emergencial celebrado foi para 
o cargo de professora, em caráter precá-
rio, por excepcional interesse público, 
com base na Lei municipal 1.027/95 , 
que trata do regime estatutário. 

A questão chegou ao STJ por meio 
de um conflito de competência encami-
nhado para que se indicasse qual Juízo 
deveria decidir a questão – estadual ou 
trabalhista. O Juízo da 2ª Vara Federal 
de São Sebastião reconheceu, de oficio, 
sua incompetência para conhecer da 
ação. O motivo foi a nova redação do 
artigo 114, inciso IV, da Constituição 

Federal, dada pela Emenda Consti-
tucional 45/04. O Juízo da Vara de 
Trabalho de São Sebastião, por sua vez, 
entendeu de modo diferente. Para ele, 
a competência para o caso é da Justiça 
estadual, já que o vínculo entre a servi-
dora e o Poder Público era estatutário, 
por se tratar de contrato temporário. 

Ao analisar a questão, o relator, 
ministro Napoleão Nunes Maia Fi-
lho, destacou que, se a contratação, 
que deveria ter caráter temporário, 
passar indevidamente a ter cunho de 
permanência, o regime especial estará 
desnaturado, de modo que se deverá 
considerar o vínculo como de natureza 
trabalhista comum e eventuais litígios 
entre as partes deverão ser processados 
e julgados, conseqüentemente, pela 
Justiça do Trabalho. 

O ministro ressaltou, ainda, que a 
Lei 1.027/95, que regulou a matéria 
no âmbito local, seguindo as diretrizes 
traçadas pela Lei 8.745/93, estipulou 
o prazo máximo de seis meses para 
os contratos emergenciais. Para ele, 
as duas últimas contratações se deram 
por período superior ao admitido, fato 
que invalida a admissão temporária, 
podendo remanescer vínculo traba-
lhista, o que deverá ser definido pela 
autoridade competente no momento 
oportuno. Por fim, advertiu que, se 
a necessidade do serviço prestado 
for permanente, estará descartada a 
possibilidade de o Estado admitir ser-
vidores temporários para o exercício 
da função, hipótese encontrada no 
caso em questão. (Fonte: STJ)

Não deve incidir contribuição 
previdenciária sobre o adicional de 
férias. A decisão é da Segunda Turma 
do Superior Tribunal de Justiça, ao 
dar parcial provimento ao recurso 
especial do Sindicato dos Trabalha-
dores no Serviço Público Federal no 
Estado de Santa Catarina (Sintrafesc). 
O relator do caso, ministro Mauro 
Campbell Marques, reconheceu 
haver decisões anteriores nos dois 
sentidos, optando, então, por aplicar 
o entendimento adotado pelo Supre-
mo Tribunal Federal.

O sindicato recorreu ao STJ após 
o Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região negar provimento à apelação 
interposta em favor dos trabalhado-
res. Ao manter a decisão de primeira 
instância, o TRF afirmou ser legítima 
a contribuição previdenciária, inclu-
sive sobre o adicional de férias, visto 
que ele está inserido no conceito de 
remuneração previsto no parágrafo 
único da Lei 9. 783/99 (sobre a contri-
buição para o custeio da Previdência 
Social dos servidores públicos).

No recurso para o STJ, o sindica-
to alegou violação à legislação em 
vigor sobre a questão que envolve 
a contribuição para o custeio da 

previdência dos servidores públicos 
ativos, inativos e pensionistas e que 
a decisão ofendeu também a Consti-
tuição Federal.

Segundo sustentou o sindicato, o 
adicional de férias não está incluso 
no conceito de remuneração das Leis 
8.112/90 e 8.852/94, o qual não foi 
alterado pela Lei 9.783/99. Pediu, 
então, provimento ao recurso para 
que o adicional de férias não fosse 
integrado ao salário de contribuição 
utilizado como base de cálculo para a 
incidência das contribuições sociais. 

A Terceira Turma deu parcial 
provimento ao recurso. Segundo 
o relator, há decisões divergentes 
na Primeira e na Segunda Turma, 
bem como decisões monocráticas 
tanto pela incidência como pela 
não-incidência e resolveu adotar o 
entendimento que conclui pela não-
incidência. “O Supremo Tribunal 
Federal vem externando o posiciona-
mento pelo afastamento da contribui-
ção previdenciária sobre o adicional 
de férias sob o fundamento de que 
somente as parcelas incorporáveis 
ao salário do servidor devem sofrer 
a incidência”, concluiu Mauro Cam-
pbell. (Fonte: Sintrafesc) 

O  S u p r e m o 
Tribunal Federal 
aprovou, por una-
nimidade, a 13ª 
Súmula Vinculan-
te da Corte, que 
veda o nepotismo 
nos poderes Exe-
cutivo, Legislativo 
e Judiciário, no 
âmbito da União, 
dos estados e dos 
municípios. O dis-
positivo tem de 
ser seguido por to-
dos os órgãos públicos e, na prática, 
proíbe a contratação de parentes de 
autoridades e de funcionários para 
cargos de confiança, de comissão 
e de função gratificada no serviço 
público.

A súmula também veda o nepo-
tismo cruzado, que ocorre quando 
dois agentes públicos empregam 
familiares um do outro como troca 
de favor. Ficam de fora do alcance 
da súmula os cargos de caráter polí-
tico, exercido por agentes políticos. 
Com a publicação da súmula, será 
possível contestar, no próprio STF, 
por meio de reclamação, a contra-
tação de parentes para cargos da 
administração pública direta e in-
direta no Judiciário, no Executivo 

Vínculo empregatício: Justiça 
do Trabalho é que define 

13ª Súmula Vinculante 
veda nepotismo

Previdência não é devida 
sobre adicional de férias  

e no Legislativo de todos os níveis 
da federação. 

Súmula Vinculante nº 13: “A 
nomeação de cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, da autoridade nomeante 
ou de servidor da mesma pessoa 
jurídica, investido em cargo de dire-
ção, chefia ou assessoramento, para 
o exercício de cargo em comissão ou 
de confiança, ou, ainda, de função 
gratificada na Administração Pública 
direta e indireta, em qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos municípios, 
compreendido o ajuste mediante 
designações recíprocas, viola a Cons-
tituição Federal.” 

Luiz Silveira/SCO/STF 

Pleno do Supremo Tribunal Federal


