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A CNTS lança campanha 
nacional em defesa das 
profissões de Auxiliar e 

Técnico de Enfermagem e contra 
o PLS 26/07, que veda a inscrição 
desses profi ssionais e de parteiras, 
que não tenham curso superior, 
nos conselhos regionais de en-
fermagem. Em outra linha de 
atuação, dirigentes da Confede-
ração buscam 
junto ao autor 
da proposta, 
senador Tião 
V i a n a  ( P T -
AC), e ao re-
lator, senador 
Augusto Bo-
telho (PT-RR), 
alterações no 
projeto, aler-
tando quanto 
aos prejuízos 
que traz para 
esses profis-
sionais. Viana 
se comprome-
teu a acatar 
as reivindica-
ções da CNTS. O relator, porém, 
mantém no substitutivo a for-

CNTS lança campanha em defesa dos 
Auxiliares e Técnicos de Enfermagem

mação obrigatória.
A Confederação e 

suas federações fi lia-
das e sindicatos vin-
culados carregam, há 
anos, a bandeira da 
qualificação profis-
sional. Para isso, exi-
ge a adoção de uma 

política nacional de qualifi cação 
em todos os níveis, que passa 

por questões mais complexas, 
como implantação do Plano de 
Cargos e Salários, por condições 
dignas de trabalho, pelo comba-
te à terceirização, que considere 
o conceito de trabalho para o 
SUS, com vistas à prestação de 
serviços de qualidade, e que dê 
oportunidade de acesso dos pro-
fi ssionais a cursos superiores.
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A adoção da campanha foi aprovada pela Diretoria 

Diante da ameaça que representa 
para o conjunto do sistema 
confederativo, a Direção da CNTS 
decidiu recorrer ao Supremo Tribunal 
Federal contra a Portaria 186/08. A 
comissão formada por representantes 
das confederações de trabalhadores 
e equipe técnica do Ministério do 
Trabalho não chegou a um consenso 
sobre as alterações necessárias para 
assegurar a unicidade sindical 
estabelecida pela Constituição 
Federal e o ministro Carlos Lupi 
não cumpriu o acordo fi rmado no 
sentido de orientar sua equipe para 
não proceder nenhum ato referente a 
esta Portaria.                       Página 4

CNTS recorre ao Supremo contra Portaria 186/08
O 1º Encontro Nacional 

do Fórum Sindical de 
Trabalhadores reuniu mais 

de três mil participantes das 16 
confederações de trabalhadores e seis 

centrais sindicais, para discutir, 
dia 13 de maio, em Brasília, uma 
agenda unifi cada de interesse dos 

assalariados e do movimento sindical. 
Ao fi nal do encontro foi aprovada a 
Carta de Brasília, com resoluções, 
proposições e demandas do Fórum. 

A CNTS defendeu um sindicalismo 
forte e autônomo.

O presidente da CNTS José Lião 
de Almeida (2º à direita) compôs a 

mesa do Congresso 
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Na mais completa indiferença 
e desrespeito à reivindicação 
histórica da classe trabalha-

dora, de garantia de emprego, depu-
tados da Comissão de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional da Câmara 
rejeitaram a Mensagem Presidencial 
59/08, que ratifica a Convenção 158 
da OIT, que proíbe a demissão sem 
justa causa. O descaso foi tamanho 
que a votação aconteceu numa sessão 
esvaziada, em que compareceu me-
nos da metade de seus membros.

A tendência de rejeição já vinha se 
manifestando nas reuniões anteriores 
para debate do tema na Comissão, 
tanto pelo descaso dos deputa-
dos quanto pela pressão do setor 
patronal. Em artigo publicado 
uma semana antes, o jornalista 
Altamiro Borges informou que os 
parlamentares admitiam que “há 
muito não se via um lobby tão in-
tenso e descarado”, sob os falsos 
argumentos de que a aprovação 
da Convenção 158 “engessará 
a economia do país, reduzirá a 
produtividade e estimulará a 
preguiça do trabalhador, entre 
outros absurdos”. Ele denuncia 
que “nesta violenta batalha po-
lítica, com eminente caráter de 
classes, os empresários contam 
com a cumplicidade de inúmeros 
parlamentares afinados com suas 
visões – e financiados pelo capital”.

Em seu parecer contrário à mensa-
gem 59, o relator, deputado Júlio Del-
gado (PSB/MG), justifica que o país já 
dispõe de um sistema de proteção ao 
trabalhador, baseado nos pilares do 
aviso prévio, da indenização de 40% 
sobre o saldo do FGTS, do próprio 
Fundo e do seguro-desemprego. Esse 
sistema, segundo o deputado, “pro-
porciona proteção para o emprego e 
compensação monetária na dispensa 
sem justa causa” e “para garantir sua 
eficácia há uma série de mecanismos 
que se juntam com o objetivo de pro-
porcionar segurança adicional aos 
empregados”, alguns assegurados 
por Lei e outros estabelecidos por 
acordo ou convenção coletiva. Afora 
isso, há proteção temporária para os 
casos específicos, argumenta.

Na prática, apesar das proteções 
legais existentes no país, alegadas 

pelo relator, os trabalhadores não 
têm nenhuma proteção nas relações 
de trabalho. Vivem à mercê dos pa-
trões, sob a insegurança do emprego, 
obrigados a aceitarem baixos salários 
e jornadas excessivas de trabalho. Os 
patrões dispõem de total liberdade 
para contratar e demitir sem dar 
explicações e ainda reclamam de 
suposto excesso de regulação e leis 
trabalhistas. Esta liberdade para dis-
por do trabalhador é verificada nas 
pesquisas que apontam o mercado 
de trabalho brasileiro como um dos 
mais flexíveis do mundo.

A aprovação da Convenção 158 

é de essencial importância para que 
o trabalhador deixe de ser tratado 
como objeto descartável, contratado 
e demitido a bel prazer dos patrões. 
Também será um forte instrumento 
no sentido de coibir a intensa rotativi-
dade do mercado de trabalho, usada 
pelos empregadores para reduzir 
salários e enfraquecer a organização 
sindical dos trabalhadores, de com-
bater a precarização das relações 
trabalhistas, o elevado índice de 
desemprego e a alta taxa de informa-
lidade da mão-de-obra.

Segundo Nota Técnica do Dieese, 
no Brasil, as taxas de rotatividade 
nos últimos 10 anos se mantiveram 
em patamares acima de 40%. “A fa-
cilidade para demitir trabalhadores 
permite que as empresas utilizem 
esse mecanismo para reduzir os 
custos salariais”. Entre 2005 e 2007 
os salários dos contratados foram 
sempre inferiores aos dos trabalha-
dores desligados – nem todos por 

justa causa, “o que implica redução 
gradual do salário médio” e “reduzir 
a participação relativa da renda do 
trabalho no PIB”.

E os efeitos perversos, aponta 
o Dieese, não ficam nisto: “a rota-
tividade é também danosa para o 
erário e a competitividade da eco-
nomia nacional, na medida em que 
aumenta as despesas com seguro 
desemprego e reduz a produtividade 
do trabalhador. É uma realidade fran-
camente desfavorável à organização 
sindical, pois quanto menos tempo 
o trabalhador permanece num posto 
de trabalho menos propenso será 

à associação e participação nas 
atividades desenvolvidas pelos 
sindicatos”.

A mais recente polêmica em 
torno do tema é sobre se a re-
jeição na Comissão implica em 
arquivamento da Mensagem 59. 
Se a proposta for arquivada, nova 
mensagem com este conteúdo 
só poderá ser apresentada na 
próxima legislatura, em 2011. Se 
continuar a tramitação, terá de 
passar pela Comissão de Trabalho 
e pelo plenário da Câmara. Diante 
da correlação de forças desfavorá-
vel, é fundamental a mobilização 
e pressão dos trabalhadores em 

defesa do voto em separado, apre-
sentado pelo deputado Vieira da 
Cunha (PDT-RS), pela aprovação da 
Mensagem.

A CNTS enviou correspondên-
cia aos deputados pedindo apoio à 
ratificação da Convenção 158. No 
documento, ressalta que a norma 
da OIT é essencial diante da elevada 
rotatividade da mão-de-obra e vul-
nerabilidade do emprego em nosso 
país, em todos os segmentos da eco-
nomia. Destaca que, nos países em 
que foi adotada, não desestruturou 
as empresas nem foi causa das crises 
econômicas, argumentos usados 
pelos que são contrários à sua im-
plantação. O documento ressalta que 
a Convenção 158 representa avanço 
na modernização das relações do 
trabalho e, embora não o único, um 
importante instrumento de defesa 
dos empregos em nosso país. 

Diretoria da CNTS

À mercê do patrão 

10 e 11 de julho – A Federação dos Empre-
gados em Estabelecimentos de Serviços de 
Saúde do Estado do Paraná realiza curso 
para dirigentes sindicais, em parceria com o 
Dieese-PR, sobre Homologação de Rescisão 
de Contrato e Legislação Trabalhista.  

20 a 22 de agosto – Reunião da Diretoria 
Efetiva da CNTS com a finalidade de dis-
cutir as atividades e ações para o segundo 
semestre de 2008 e agendar a planária de 
final de ano. 

8 a 12 de setembro – A Federação dos Traba-
lhadores em Estabelecimentos de Serviços de 
Saúde do Estado de Santa Catarina realizará 
Encontro Estadual de Dirigentes Sindicais 
da Saúde. 

6 e 7 de novembro – A Federação dos Em-
pregados em Estabelecimentos de Serviços 
de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul 
realizará Encontro Estadual de Dirigentes 
Sindicais da Saúde. 

Uma Enfermeira desceu aos portões 
do inferno e foi admitida. Mal havia 
chegado já estava insatisfeita com o 
baixo nível de higiene e de saúde das 
pessoas no local. Logo começou a fazer 

projetos e várias ações para coibir aquele caos. Pouco 
tempo depois já não havia no inferno o insuportável 
mau hálito nas pessoas. Ninguém mais reclamava de 
dores e mal estar, os banheiros tinham higiene e sala 
de repouso e, por conseguinte, estavam mais limpos e 
cheirosos. As pessoas eram orientadas sobre hábitos de 
vida saudável e prevenção de doenças. Eram acompa-
nhadas através da consulta de Enfermagem, controle 
de sinais vitais e exame físico. A Enfermeira era muito 
popular por lá. 

Um dia, Deus chamou o diabo ao telefone e pergun-
tou, ironicamente: 

- E então, como estão as coisas aí embaixo? 
E o diabo respondeu: 

- Uma maravilha! Agora aqui todos se beijam, sor-
riem uns aos outros, não existem doentes, queixosos, as 
pessoas estão mais felizes... se alimentando melhor. Isso 
sem falar no que a nossa Enfermeira está planejando 
para breve! 

Do outro lado da linha, surpreso, Deus exclamou: 
- O quê!?! Vocês têm uma Enfermeira aí? Isso foi um 

engano! Enfermeiras nunca vão para o inferno. Mande-a 
subir aqui, imediatamente! 

O diabo respondeu: 
- Sem possibilidade! Eu gostei de ter uma Enfermeira 

e continuarei mantendo-a aqui. 
Deus, já mais irritado, fala em tom de ameaça: 
- Mande-a para cá agora, ou tomarei as medidas legais 

necessárias. 
Eis que o diabo soltou uma gargalhada: 
- Hahahaha! Onde você vai arrumar um advoga-

do?!
(Piada que circula pela internet - autor desconhecido)

AgendA

Uma enfermeira no inferno 
Para descontrair
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"5 anos negociando sem pa-
rar". Este é o lema da Mesa 
Nacional de Negociação Per-

manente do SUS, que completou e 
comemorou, em 4 de junho, cinco 
anos de trabalho ininterrupto, desde 
que foi reinstalada, após dez anos de 
inatividade. Em reunião, os membros 
resgataram a história da Mesa, com 
destaque para os protocolos apro-
vados e propostas em tramitação no 
Congresso Nacional. A comemoração 
culminou com o lançamento de ca-
rimbo e selo alusivos à data, em sole-
nidade que contou com as presenças 
de autoridades, entre elas, o secretário 
de Gestão do Trabalho em Saúde, 
Francisco Campos, representando 
o ministro da Saúde, José Gomes 
Temporão, o presidente do Conselho 
Nacional de Saúde, Francisco Batista 
Júnior, e diretores dos Correios. 

Entre os sete protocolos aprova-
dos destaca-se o que dispõe sobre as 
diretrizes do Plano de Classificação 
de Cargos e Salários do Sistema 
Único de Saúde – PCCS/SUS. É o 
documento que define o norte para 
a construção e negociação dos planos 
do SUS. “Essas diretrizes devem ser 
referência também para os hospitais 
conveniados com o SUS, por rece-
berem recursos públicos”, destacou 
o diretor José Caetano Rodrigues, 
representante da CNTS na Mesa 
Nacional.

José Caetano apontou como de 
fundamental importância, o pro-
tocolo que visa combater a despre-
carização do trabalho na saúde, já 
com efeitos principalmente no setor 
público; o protocolo que dispõe 

sobre a cedência de 
pessoal entre as esfe-
ras de governo, cujo 
objetivo é garantir os 
direitos do órgão de 
origem e também os 
existentes no local de 
trabalho, de forma a 
evitar o tratamento 
diferenciado. O dire-
tor ressaltou, ainda, a 
bandeira permanente 
pela criação das me-
sas estaduais e muni-
cipais de negociação. 
“Só assim as decisões da Mesa Na-
cional se efetivarão nas negociações 
dos trabalhadores nos estados e 
municípios”, alerta.

Com participação do senador 
Tião Viana, autor do PLS 26/07, 
os membros da Mesa debateram a 
proposta, que propõe a extinção das 
profissões de auxiliar e técnico de 
enfermagem. O senador reafirmou, 
em público, seu compromisso ante-
riormente assumido com a CNTS, em 
reunião própria, de alteração no PLS, 
no sentido de não determinar prazo 
para que os profissionais cursem o 
nível superior. “O acordo é de trans-
formar o projeto em instrumento tão 
somente de incentivo à formação pro-
fissional, oportunizando aos técnicos 
e auxiliares de Enfermagem alcançar 
a graduação superior”, disse José 
Caetano. O tema será debatido na 
Câmara Técnica de Regulação e ana-
lisado posteriormente pelo plenário 
da Mesa Nacional, que deverá enviar 
posição ao senador Tião Viana.

Na reunião da Mesa Nacional, 

nos dias 8 e 9 de maio, 
outras decisões impor-
tantes foram tomadas, 
entre elas a de con-
centrar o trabalho na 
instalação das mesas 
estaduais  de negocia-
ção e na formulação 
de uma política que 
direcione o debate nos 
estados. A idéia é le-
vantar informações so-
bre as mesas instaladas 
a fim de monitorar seu 
funcionamento e criar 

mecanismos que viabilizem a instala-
ção efetiva de outras mesas. Também 
haverá novo debate sobre a proposta 
que define as áreas de atuação das 
fundações estatais, diante da crítica 
de que “o governo vem aplicando 
uma estratégia que contraria as pro-
posições da ONU e da OIT, de esta-
bilizar os trabalhadores até mesmo 
da rede privada, de forma a garantir 
segurança ao trabalhador”.

O Grupo de Trabalho de Saúde 
do Trabalhador apresentou relatório 
sobre a construção da proposta sobre 
o tema, com levantamento sobre as 
condições de trabalho e seu impacto 
no comportamento do trabalhador 
na área da saúde, cuja pesquisa será 
inicialmente aplicada às áreas de 
urgência e emergência dos hospitais, 
tanto entre os servidores públicos 
como terceirizados. Os membros da 
Mesa Nacional decidiram, ainda, 
agendar reunião com equipe da 
Escola Nacional de Saúde Pública 
para avaliação ao final do curso para 
negociadores do SUS.

Mesa Nacional comemora 
5 anos de negociação permanente

Cursos do SINNP-SUS terão início em setembro próximo
Finalmente, o Curso de Aperfei-

çoamento: Negociação do Trabalho 
em Saúde, que visa a consolidação 
e aperfeiçoamento do Sistema Na-
cional de Negociação Permanente 
do SUS - SINNP-SUS, tem data para 
começar: 15 de setembro. Depois de 
vários adiamentos e da incerteza 
de sua realização, a confirmação foi 
anunciada durante a reunião da Mesa 
Nacional de Negociação Permanente 
do SUS, pela diretora do Departa-
mento de Gestão e da Regulação do 
Trabalho em Saúde do Ministério da 
Saúde, Maria Helena Machado.

Os tutores escolhidos pela Fiocruz 
participaram, na segunda semana 
de junho, da oficina de capacitação, 
coordenada pela Escola Nacional 
de Saúde Pública – ENSP. O Curso 
de Negociação tem como objetivo 
potencializar a capacidade de ges-
tores 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 será mi-
nistrado à distância e tem carga de 
180 horas. Foram disponibilizadas 
2.000 vagas, divididas paritariamente 
entre gestores e trabalhadores.

“O processo foi construído a par-

tir de propostas debatidas na Mesa 
Nacional e a finalidade essencial é 
democratizar as relações de trabalho 
no SUS, fortalencendo o SiNNP”, 
ressalta o diretor José Caetano Ro-
drigues, representante da CNTS na 
Mesa e um dos autores das apostilas 
para o curso. O curso está estruturado 
em temas como orientações para o 
aluno, relações de trabalho no Estado 
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.

A Escola Nacional realizará o 
curso por meio de convênio com o 
Ministério da Saúde e vai entrar em 
contato com os alunos inscritos atra-
vés das entidades representativas de 
trabalhadores e gestores do SUS, com 
representação nas mesas de negocia-
ção. A CNTS alerta os presidentes das 
federações filiadas e dos sindicatos 
vinculados para estarem atentos e 
acompanharem todo o processo, 
desde a validação das inscrições até 
a conclusão do curso.

l Promover a articulação e integração entre as mesas de negociação perma-
nente a fim de proporcionar a troca de experiências e a construção de pro-
cessos de negociação, sintonizados com a agenda de prioridades definida 
nacionalmente.

l Implementar novas metodologias para aprimoramento do processo de 
negociação do trabalho no âmbito do SUS.

l Orientar o desenvolvimento das estratégias e metodologias de negociação 
do trabalho com vistas ao atendimento das demandas, utilizando formas 
de resoluções de conflitos decorrentes das relações de trabalho, tendo em 
vista as finalidades, princípios e diretrizes do SUS.

l Acompanhar os processos de negociação em âmbito nacional, atinentes às 
relações de trabalho e emprego no setor saúde.

l Implementar instrumentos, metodologias e indicadores que possibilitem a 
avaliação da eficiência, eficácia e efetividade dos processos de negociação 
do trabalho no âmbito do SUS, que garantam a qualidade dos serviços de 
saúde.

l Fomentar o desenvolvimento dos mecanismos de gestão da força de traba-
lho, especialmente nos aspectos relativos à negociação e solução de conflitos 
decorrentes das condições e relações de trabalho.

l Acompanhar as demandas da regulação do exercício profissional e das 
ocupações da linha de cuidados à saúde dos cidadãos brasileiros.

l Acompanhar o desenvolvimento de estudos e análises sobre as políticas 
voltadas à força de trabalho e à saúde do trabalhador no âmbito do SUS.

l Buscar a elaboração de agendas de interesses em questões de negociação 
e gestão do trabalho na área de saúde, que resulte na melhoria do cuidado 
da atenção à saúde.

Objetivos do SiNNP-SUS

O deputado Mauro Nazif, relator 
na Comissão do Trabalho da Câmara 
dos Deputados, do PL 3.277/04, que 
recria, sob novas bases, os conselhos 
federal e regionais de enfermagem, 
está aberto às sugestões. A garantia 
foi dada a dirigentes da CNTS, em 
reunião no dia 14 de maio, quando 
levaram reivindicações de mudanças 
no projeto no sentido de tornar o Sis-
tema Cofen/Coren mais transparente 
e democrático.

“O deputado disse estar aberto 
ao diálogo e a Câmara Técnica de 
Enfermagem criada pela Diretoria 
da CNTS vai elaborar as sugestões 
que serão levadas ao relator. Nesse 
sentido estamos somando esforços 
para que os projetos tenham trami-
tação mais célere”, destacou o vice-
presidente da Confederação, João 
Rodrigues Filho, que foi à reunião 
acompanhado dos membros da Câ-
mara Técnica, Lucimary Santos Pinto 
e Mário Jorge dos Santos Filho, e do 
diretor Cair Klein (foto)

O projeto, já aprovado na Comis-
são de Seguridade Social, altera a Lei 
5.905/73 e torna os conselhos mais 
democráticos e representativos. 

Relator do PL 3.277/04 
receberá sugestões da CNTS

José Caetano Rodrigues
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Preocupada com a ameaça que 
a Portaria 186 representa para 
o conjunto do sistema confe-

derativo, a Direção da CNTS decidiu 
recorrer junto ao Supremo Tribunal 
Federal contra a Portaria 186/08, que 
fixa normas sobre os pedidos de re-
gistro sindical e alteração estatutária 
das entidades sindicais. A medida foi 
adotada tendo em vista a falta de con-
senso na comissão de representantes 
das confederações de trabalhadores e 
equipe técnica do Ministério do Tra-
balho e Emprego e pelo fato de o mi-
nistro Carlos Lupi não ter cumprido 
o acordo firmado com dirigentes das 
confederações que integram o Fórum 
Sindical de Trabalhadores – FST de 
orientar sua equipe para não proceder 
nenhum ato referente a esta Portaria. 
Outras confederações deverão, tam-
bém, recorrer ao Supremo contra a 
Portaria 186.

Após o advento da Portaria 186, 
foram publicados cerca de 100 edi-
tais no Diário Oficial da União de 
comissões pró-fundação de sindica-
tos, federações e confederações (de 
trabalhadores e de empregadores), 
em total desrespeito às negociações. 
“A CNTS e as demais confederações 
esperavam que o ministro cumprisse 

CNTS recorre ao Supremo contra Portaria 186/08
Davi Cardoso

O 1º Encontro Nacio-
nal do Fórum Sindical 
de Trabalhadores (FST) 
reuniu mais de três mil 
participantes das 16 con-
federações nacionais de 
trabalhadores e seis cen-
trais sindicais, para dis-
cutir,  dia 13 de maio, 
em Brasília, uma agenda 
unificada de interesse dos 
assalariados e do movi-
mento sindical. Os sin-
dicalistas defenderam a 
união para a manutenção 
das conquistas, o engaja-
mento na luta pela manu-
tenção das garantias e direitos dos 
trabalhadores. Os trabalhadores 
exigiram maior participação das 
entidades nas decisões que afetem 
a classe trabalhadora, o fortaleci-
mento das entidades, dignidade e 
o respeito ao movimento sindical. 
Durante todo o dia debatedores se 
revezaram abordando questões pre-
ocupantes e de interesse da classe 
trabalhadora. Ao final do encontro 
foi aprovada, por unanimidade, a 
Carta de Brasília, com resoluções, 
proposições e demandas do Fórum. 
Participaram também do evento 
senadores, deputados federais, o 
presidente do IPEA, Márcio Poch-
mann, entre outras autoridades.

O amplo espaço reservado para 
o evento tornou-se pequeno diante 
da grande massa de trabalhadores 
e representações dos assalariados 
que prestigiaram o encontro do FST. 
Entre os temas debatidos incluem-se 
a pretensão do governo de alterar a 
estrutura sindical; a necessidade de 
geração de emprego e renda, com 

1º Encontro Nacional do Fórum Sindical de Trabalhadores

FST defende unicidade, redução da jornada e emprego

o acordo de não permitir 
a concessão de nenhum 
registro ou qualquer outro 
ato com base na Portaria 
186 até que fossem feitos os 
ajustes necessários. Diante 
do descumprimento do 
acordo nos restou a opção 
da ação judicial para que 
se restabeleça o princípio 
constitucional da unici-
dade sindical”, ressalta o 
vice-presidente da CNTS, 
João Rodrigues Filho, que 
participou da reunião com 
Carlos Lupi.

Na reunião com dirigentes das 
confederações, dia 3 de junho, o mi-
nistro Carlos Lupi sugeriu a criação 
de uma comissão de trabalhadores 
e outra de empregadores, para 
elaborar as modificações e sanar os 
problemas causados pela Portaria 
186/08, e se comprometeu a orien-
tar sua equipe para não proceder 
nenhum ato referente a esta Por-
taria. Os dirigentes entregaram ao 
ministro documento elaborado pelo 
FST, contendo as sugestões de mu-
danças e justificativas e ressaltaram, 
inclusive, os efeitos negativos que a 
portaria vem surtindo, incentivando 

a criação de entidades sindicais.
O ministro disse que iria debater 

com os dirigentes sindicais dos tra-
balhadores e com os representantes 
patronais sobre a questão da "brecha" 
que a portaria abre para à pluralida-
de sindical, antes de modificá-la. Da 
audiência participaram também o 
secretário de Relações do Trabalho, 
Luiz Antônio Medeiros, o chefe da 
Consultoria Jurídica, Jerônimo San-
tos, advogados do MTE e assessores 
jurídicos das confederações. 

“Está muito claro que as nossas 
propostas não serão aceitas, por des-
figurar o princípio que a portaria traz, 

ou seja, a pluralidade sindi-
cal imperando no Brasil por 
decreto, através de portarias 
e outros atos do Executivo”, 
alerta o coordenador nacio-
nal do FST, José Augusto da 
Silva Filho.

“A lei que temos, em se tra-
tando de registro de associações 
sindicais, é primeiro a Consti-
tuição com a ressalva feita ao 
princípio da autonomia que deve 
ser entendida como decidiu o Su-
premo Tribunal Federal, a quem 
cabe dar a correta interpretação 
de seus textos, e assim o regime 

de unicidade em todos os níveis. ...a Por-
taria não se manterá ou pelo bom senso do 
Ministro de Estado que acatará as críticas 
que se avolumam ou então pela atuação 
– mais uma vez – do Supremo Tribunal 
Federal”. A análise é do Dr. José Carlos 
Arouca, advogado, desembargador 
aposentado do TRT da 2ª Região, 
membro da Academia Nacional de 
Direito do Trabalho, do Instituto dos 
Advogados do Brasil e do Instituto de 
Direito Social Cesarino Júnior. Leia, na 
página da Confederação – www.cnts.
org.br, no item documentos, a íntegra 
do parecer jurídico.

redução da jornada de trabalho; a 
defesa da Previdência Social, dos 
fundos de pensão, das aposenta-
dorias e pensões; a ratificação das 
convenções 151 e 158 da OIT; bem 
como a realização da reforma agrá-
ria, a defesa do meio ambiente e das 
matrizes energéticas nacionais.

“Vamos agir dentro do Congresso 
Nacional de forma pró-ativa e não 
como acontece atualmente, que só 
se vai para apagar o fogo, quando 
a votação já está indo para o plená-
rio. Somos contra essa tentativa de 
desmonte da estrutura sindical, da 
bagunça que se está promovendo 
com relação à pluralidade sindical 
na cúpula do movimento”, afirmou 
o coordenador nacional do FST, José 
Augusto da Silva Filho. Ele destacou 
a insistência do governo em editar 
medidas provisórias e portarias que 
visam por fim a direitos conquista-
dos há décadas pelos trabalhadores. 
Segundo José Augusto, se as porta-
rias 186 e 194 forem implantadas, os 
prejuízos para a classe trabalhadora 

serão “irreparáveis”.
No pronunciamento em nome 

da CNTS, o diretor José Caetano 
Rodrigues ressaltou que vários com-
panheiros vieram das mais distantes 
regiões do país com uma proposta 
de somar junto ao FST, o verdadeiro 
fórum dos trabalhadores na luta por 
um sindicalismo forte, autêntico e 
verdadeiro. “Premissas que estamos 
carentes já há algum tempo por conta 
das freqüentes investidas daqueles 
que querem sustentar a baderna, a 
desorganização e a fragmentação da 
classe trabalhadora brasileira. São 
companheiros que atuam na defesa 
do verdadeiro sindicalismo, com 
democracia plena e autonomia em 
relação, sobretudo, ao governo e aos 
patrões”.

O diretor da CNTS destacou ain-
da, que os participantes do encon-
tro se uniram para “defender uma 
sociedade verdadeiramente justa, 
pautada na defesa de uma distribui-
ção de renda efetiva, combatendo 
o elevado grau de concentração da 

renda do trabalho brasilei-
ro, onde grande parte da 
riqueza fica concentrada 
para alguns, enquanto a 
classe trabalhadora paga o 
preço caro nas filas da Pre-
vidência Social, nas filas 
dos prontos socorros para 
ter um atendimento digno 
de saúde, nas filas inter-
mináveis para se buscar 
uma assistência médica 
hospitalar especializada, e 
que a grande maioria tem 
que recorrer às explora-
ções dos planos de saúde 
privados, enriquecendo os 

industriais da doença”. 
E acrescentou que os trabalha-

dores exigem políticas efetivas de 
promoção de saúde e na busca de 
uma educação de qualidade, respei-
tando as demandas do mercado e da 
sociedade; salário digno e respeito 
aos aposentados e pensionistas des-
te país, que vêm com freqüência em 
todo o resto sendo agredidos nos 
seus direitos fundamentais de vida. 
“Todos nós estamos aqui imbuídos 
de um só propósito: a defesa de um 
sindicalismo forte, na unicidade sin-
dical, na defesa de uma contribuição 
que possa permitir efetivamente um 
trabalho digno e responsável das 
organizações sindicais brasileiras. 
A CNTS está irmanada na defesa 
destes princípios aqui colocados e 
participando dos debates com os 
brasileiros”, concluiu.

Conheça a íntegra das resolu-
ções aprovadas na página da Con-
federação – www.cnts.org.br – e 
ainda na Agência CNTS – Saúde 
em Pauta nº 94.

FST debate reformas 
sindical e trabalhista com 

Mangabeira Unger

Dirigentes das Confederações com Carlos Lupi

Dirigentes da CNTS no evento José Caetano defendeu sindicalismo forte
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Em debate com o ministro da Se-
cretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República, Roberto 
Mangabeira Unger, as confederações 
nacionais de trabalhadores e centrais 
sindicais integrantes do Fórum Sindical 
dos Trabalhadores fizeram críticas à 
proposta de reformas sindical e traba-
lhista em elaboração pelo governo. A 
convite do FST, o ministro apresentou o 
estudo Reorganização Institucional da 
Relação entre o Trabalho e o Capital, 
resultado dos primeiros debates com 
entidades sindicais de trabalhadores e 
de empregadores.

A CNTS alerta sobre a intenção do 
governo de retomar as reformas traba-
lhista e sindical. O vice-presidente da 
CNTS, João Rodrigues Filho,  participou 
do encontro. 

Em linhas gerais, as diretrizes pro-
postas no documento elaborado pelo 
ministro, com aval do Planalto, tratam 
de três pontos para reformar o sistema 
atual: a diminuição da informalidade, 
por meio da desoneração da folha de 
pagamentos e por mudanças na políti-
ca industrial e agrícola; a reversão da 
queda da participação dos salários na 
renda nacional, por meio de benefícios 
fiscais para quem contrata empregados 
com baixa renda, ampliação da parti-
cipação nos lucros dos trabalhadores 
e proteção efetiva aos funcionários 
temporários e terceirizados; e a re-
forma do regime sindical, incluindo a 
substituição do imposto sindical pela 
contribuição negocial.

Segundo Mangabeira Unger, a pro-
posta deverá ser enviada ao Congresso 
apenas no início de 2009. Para justificar 
as mudanças, o ministro argumenta que 
“nossa economia corre o risco de ficar 
presa, no mundo, entre economias de 
trabalho barato e economias de tecno-
logia (e de produtividade) altas”. No 
documento, o ministro critica o regime 
de trabalho criado por Getúlio Vargas 
como “regime para a minoria” e que 
“assegura representação sindical oficial 
sem garantir representação vigorosa, 
independente e, portanto, legítima”. O 
ministro afirma buscar “possíveis dire-
trizes de um acordo nacional que guie 
a reforma das relações entre o trabalho 
e o capital no Brasil”. 

Após os debates com o ministro, os 
dirigentes das entidades reunidas no 
FST avaliaram o Encontro Nacional 
do Fórum Sindical dos Trabalhadores, 
realizado dia 13 de maio, seus respecti-
vos encaminhamentos referentes a suas 
deliberações aprovadas e a elaboração 
do plano de ações e de lutas; as ações e 
procedimentos promovidos pelas confe-
derações e centrais, referente à Portaria 
186; e apresentação da análise jurídica do 
Dr. Hélio Gherardi, consultor técnico do 
DIAP, sobre a Portaria 194, que trata da 
proporcionalidade e representatividade 
das centrais sindicais.  

Leia a íntegra da proposta do gover-
no na página da CNTS – www.cnts.org.
br, no item documentos.

FST debate reformas 
sindical e trabalhista com 

Mangabeira Unger

A CNTS lança cam-
panha nacional em 
defesa das profis-

sões de Auxiliar e Técnico 
de Enfermagem e contra 
o PLS 26/07, que veda a 
inscrição desses profis-
sionais e de parteiras nos 
conselhos regionais de 
enfermagem a partir de 
31 de dezembro de 2017. 
O projeto dispõe que os 
profissionais em exercício 
na data de entrada em 
vigor da lei terão acesso 
diferenciado aos cursos 
para graduação de nível 
superior em enfermagem, segundo 
dispuser o regulamento.

Em outra linha de atuação, diri-
gentes da Confederação se reuniram 
com o autor da proposta, senador Tião 
Viana (PT-AC), alertando quanto aos 
prejuízos que o projeto traz para os 
profissionais auxiliares e técnicos de 
enfermagem. O senador se comprome-
teu, com os diretores e publicamente, 
a acatar as sugestões de alterações no 
PLS 26 para atender às reivindicações 
da CNTS, quanto à não obrigatorie-
dade da formação superior – esta 
seria apenas incentivada –, e a não 
determinação de prazo.

O relator da proposta na Comissão 
de Educação, senador Augusto Bote-
lho (PT-RR), ao contrário, mantém no 
substitutivo a formação obrigatória, 
com prazo ampliado em relação 
ao texto original. Botelho propõe a 
proibição de inscrição nos conselhos 
a partir de 31 de dezembro de 2022, 
para técnicos de enfermagem; e a par-
tir do fim de 2027, para auxiliares. Os 
profissionais já inscritos têm direito de 
continuar exercendo a profissão até a 
aposentadoria e de acesso diferencia-
do a curso superior de enfermagem.

A Confederação e suas federações 
filiadas e sindicatos vinculados car-
regam, há anos, a bandeira da quali-
ficação profissional, aliada à despre-
carização nos serviços de saúde. Para 
isso, exige a adoção de uma política 
nacional de qualificação em todos os 

níveis, que passa por 
questões mais comple-
xas, como implantação 
do Plano de Cargos e 
Salários, por condições 
dignas de trabalho, pelo 
combate à terceiriza-
ção, que considere o 
conceito de trabalho 
para o SUS, com vistas 
à prestação de serviços 
de qualidade, e que dê 
oportunidade de acesso 
dos profissionais a cur-
sos superiores.

Em abril, a CNTS 
propôs a rejeição do 

PLS em audiência pública na Co-
missão de Educação do Senado. “Se 
aprovada a proposta, os profissionais 
serão obrigados a buscar a qualifi-
cação a qualquer preço, pois o pro-
jeto estabelece que o Estado apenas 
incentivará a qualificação, por meio 
do acesso diferenciado aos cursos de 
nível superior, sem o compromisso de 
garantir recursos para a formação e a 
empregabilidade”, criticou a CNTS 
em documento entregue a Tião Viana 
e Augusto Botelho.

“Venho reiterar minha firme e 
permanente disposição em fazer 
novas gestões junto ao relator da ma-
téria na Comissão de Educação desta 
Casa, senador Augusto Botelho, no 
sentido de que, através de emendas, 
fique estabelecido a não obrigatorie-
dade do acesso ao curso superior, 
para aqueles que não aceitem oportu-
nidade que se lhes apresentará, bem 
como, a não fixação de datas-limites 
no corpo do referido projeto”, ressal-
tou Viana, em ofício de 3 de junho 
enviado ao vice-presidente da CNTS, 
João Rodrigues Filho. 

O PLS está pronto para ser incluído 
na pauta da Comissão de Educação e 
será votado, também, na Comissão 
de Assuntos Sociais, onde tramitará 
em decisão terminativa. “Nossa luta é 
pela rejeição do PLS 26, uma proposta 
inadequada, inoportuna e insustentá-
vel”, afirma o presidente da CNTS, 
José Lião de Almeida.   

CNTS cobra política nacional de 
qualificação em todos os níveis

Vejamos o que 
apontam as estatísticas:

- De um milhão de profissionais da 
Enfermagem, na média nacional, apenas 
13% são enfermeiros, com curso superior, 
33% são técnicos, 51% são auxiliares e 3% 
atendentes.

- 80% da assistência é feita quase 
que exclusivamente por auxiliares e 
técnicos.

- 30% dos profissionais da enferma-
gem são de famílias que possuem renda 
de até três salários mínimos e dos que 
acessam os cursos 92% buscam a escola 
privada.

- 63% das escolas técnicas da área se 
concentram na região sudeste e 80% são 
privadas.

- O Profae, entre 2000 e 2006, formou 
207 mil atendentes em auxiliares e 80 
mil auxiliares em técnicos, envolvendo 
instituições públicas e privadas. 600 mil 
auxiliares ainda possuem apenas o ensi-
no fundamental.

- 68% dos empregos em saúde estão 
concentrados nos municípios. Portanto, a 
proposta terá grande impacto nos recur-
sos do SUS, que são limitados.

- O governo propõe a formação técnica 
como estratégica para o desenvolvimento 
econômico do país. No entanto, a política 
de governo, hoje, está voltada para a 
formação de professores e engenheiros, 
estes por conta da execução do PAC.

- O Ministério da Educação avalia 
que, ao se preocupar com a formação 
apenas de bacharelados, o PLS 26, além 
de propor a extinção de profissões regu-
lamentadas em lei, vem em contradição 
com o Plano Nacional de Educação, que 
define a diversidade na formação.

- De 2002 a 2008, 209 novos cursos 
de bacharelado foram autorizados pelo 
MEC e foram oferecidas apenas 26 mil 
vagas para a Enfermagem, um número 
aquém das vagas desejadas. O MEC não 
tem poder para determinar a abertura 
de cursos, por conta da autonomia das 
universidades.

Atenta às propostas em tramitação 
no Congresso Nacional, que sejam de 
interesse dos trabalhadores na saúde, 
a CNTS enviou às entidades respecti-
vas cópia do Projeto de Lei do Senado 
(PLS) 26/2008, que regulamenta o 
exercício da Profissão de Técnico em 
Radiologia, para análise e sugestões. A 
proposta trata dos profissionais e ati-
vidades, das obrigações, da formação 
necessária para o exercício, do registro 
e das atribuições e competências dos 
conselhos profissionais.

“A referida lei regulamenta tais 
atividades e cria obrigações para estes 
profissionais, no entanto, fazem-se 
necessárias as alterações propostas 
por este projeto de lei no sentido de 
clarificar a Lei 7.394/85 e atualizar a 
formação com a realidade do mercado 
de trabalho”, justifica o autor do pro-
jeto, senador Paulo Paim. Segundo o 
presidente do Sindicato dos Técnicos 

em Radiologia do Estado de Alagoas 
- Sintraeal, Obadias Gomes da Silva, o 
projeto contém propostas incoerentes 
e maléficas para a categoria. “Não há 
definição para o nome dos profissio-
nais contidos na proposta; os valores 
das anuidades para os profissionais 
é o mesmo para os dois níveis, tec-
nólogo e técnico, e em se tratando 
de profissionais de nível superior e 
de nível médio os valores deverão 
ser diferentes; o artigo 25 revoga por 
completo o Decreto 92.790/86, que no 
seu artigo 30 define a carga horária dos 
profissionais em 24 horas, por conta do 
trabalho insalubre e perigoso, tendo 
inclusive aposentadoria especial, e 
caso seja revogado será um retrocesso, 
porque os profissionais passarão a dar 
carga semanal de 44 horas”, destaca.

Ele cita, também, que a revoga-
ção do inciso II do artigo 5º da Lei 
6.684/79, que regulamenta as pro-

fissões de Biólogo e de Biomédico, 
torna-se necessário, pois trata de 
“uma profissão que está invadindo a 
profissão dos Técnicos e Tecnólogos 
em Radiologia, causando demandas 
trabalhistas aos profissionais e aos 
órgãos de classe”.

A CNTS, por meio da assessoria 
parlamentar, manteve contato com 
o senador, que se comprometeu a 
receber sugestões e acatar aquelas que 
visem corrigir dispositivos que pos-
sam ser prejudiciais aos trabalhadores 
do setor. Para isso, é preciso que os 
dirigentes sindicais e os profissionais 
analisem a proposta e enviem suas 
sugestões. A proposta, que altera a Lei 
n° 7.394, de 29 de outubro de 1985, e o 
Decreto n° 92.790, de 17 de junho de 
1986, tramita na Comissão de Assun-
tos Sociais e pode ser consultada na 
íntegra na página da CNTS www.cnts.
org.br no item documentos.

Projeto regulamenta profissão de Técnico em Radiologia
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Espaço das Federações e Sindicatos

Apesar do frio da noite de sábado 
21/06, a animação estava quente. Mui-
ta dança, comida e bebida, além do 
tradicional sorteio, ponto alto da festa 
realizada pela diretoria do Sindicato dos 
Trabalhadores em Estabelecimentos de 
Serviços de Saúde de Chapecó e Região. 
Todos os anos a diretoria do SITESSCH 
reúne seus associados, familiares e ami-
gos, para brincarem juntos na tradicional 
festa junina. Estiveram presentes cerca 
de 800 pessoas vindas das cidades de 
Caibi, Quilombo, Coronel Freitas, São 
Lourenço do Oeste, Pinhalzinho, Palmi-
tos, Descanso, Nova Erechim e Chapecó, 
que divertiram-se ao som do Grupo 
Menezes. Foi distribuído gratuitamente, 
amendoim, pinhão, pipoca e 800 litros da 
bebida típica para esta época do ano, o 

Feessers realiza seminários 
de formação sindical 

As reformas e os desafios do movi-
mento sindical no século XXI. Este é o 
eixo central dos seminários que vêm 
sendo realizados pela Federação dos 
Empregados em Estabelecimentos de 
Serviços de Saúde do Estado do Rio 
Grande do Sul e sindicatos filiados, 
quando são debatidos temas como 
reformas trabalhista, sindical, da Pre-
vidência Social e NR 32. “O objetivo 
geral dos eventos, que vão até o final 
de julho, é apresentar a história da 
constituição das normas trabalhistas, 
suas relações com a abordagem capi-
talista do mundo do trabalho e o papel 
da teoria socialista no arranjo da legis-
lação trabalhista”, ressalta o presidente 
da Feessers, Milton Kempfer.

Como objetivos específicos, acres-
centou ele, estão entender as conse-
quências da luta dos trabalhadores 
para o modo de organização da 
sociedade capitalista no século XX; 
perceber as implicações das trans-

formações do capitalismo para as 
relações de trabalho no século XXI; 
e como justificar o aumento dos 
salários dos membros das equipes 
de saúde em relação à remuneração 
dos médicos. Há apresentação de 
DVDs produzidos com as fotos da 
campanha salarial unificada.

Nos dias 14 e 15 de maio o semi-
nário reuniu trabalhadores e dirigen-
tes sindicais dos municípios de Santa 
Cruz, Cachoeira do Sul e Santa Maria; 
no mês de junho os eventos acontece-
ram em Cruz Alta, Ijuí, Santo Ângelo 
e Santa Rosa, dias 4 e 5; em Alegrete, 
São Borja, Uruguaiana, Quaraí, Li-
vramento, Santiago, Rosário do Sul 
e São Gabriel, dias 25 e 26. No mês 
de julho os seminários acontecem em 
Passo Fundo e Erechim, dias 2 e 3; 
Caxias do Sul e Lageado, dias 5 e 6; 
Pelotas, Rio Grande e Bagé, dias 13 
e 14; e Porto Alegre, São Leopoldo e 
Montenegro, nos dias 20 e 21. 

O SindiSaúde de Passo Fundo e 
Região, representante dos trabalha-
dores do Hospital Caridade de Pal-
meira das Missões (HC), denunciou, 
em nota à população, o descaso que 
o hospital imprime a seus funcioná-
rios. Veja alguns exemplos: salários 
atrasados, não cumprimento do Piso 
Mínimo Regional, além de vários 
direitos trabalhistas que não estão 
sendo respeitados. Os funcionários 
vivem sob repressão das chefias que 
cobram produção acima do normal 
para o atual número de funcionários. 
“E o mais grave, o Hospital está 
demitindo funcionários que partici-
param dos movimentos reivindica-
tórios pelo cumprimento das normas 
trabalhistas e pagamento dos salá-

rios atrasados”, destaca a presidente 
do Sindicato, Maria Tedesco.

O Sindicato deixa claro que os 
trabalhadores continuarão mobiliza-
dos e que denunciarão as irregulari-
dades que ocorrem no HC enquanto 
elas persistirem. Esclarece ainda 
à população usuária do Hospital, 
que todas as informações, exames 
e outros atendimentos pelo SUS, 
não podem ser cobrados. Caso isto 
ocorra, é preciso que seja denun-
ciado porque está configurado um 
crime. Para isso o cidadão poderá 
recorrer à ouvidoria do SUS, através 
do Disque Saúde – 0800 61 1997, que 
encaminhará a denúncia para os 
órgãos competentes. 

A nova diretoria do Sindicato dos 
Trabalhadores em Saúde no Estado do 
Tocantins, para a gestão 2008/2012, 
tomou posse em solenidade realizada 
dia 29 de maio. Além da pauta repleta 
de prioridades que visam a manuten-
ção, garantia e conquistas de direitos 
e benefícios para os trabalhadores, o 
presidente do Sintras-TO, Manoel Mi-
randa, reeleito para o terceiro mandato, 
destaca o recorde de votos obtidos na 
eleição, realizada de 14 a 16 de maio. 
“Pela primeira vez passamos dos mil 
votos”, disse. O Sindicato colocou 13 
urnas em diferentes cidades à disposi-
ção dos votantes.

A chapa única “Crescendo com 
você” apresentou como propostas a 
defesa da carga horária de 30 horas para 
todo servidor abrangido pelo PCCS/
saúde e lotados no quadro geral; a 
revisão definitiva dos subsídios dos ser-
vidores remanescentes de Goiás, ativos, 
estáveis e não estáveis, lotados na saú-
de, com ênfase na busca do tempo não 
enquadrado no PCCS anterior a 1994 
e vantagens oriundas do vínculo ante-
rior; equiparação salarial entre todos os 
níveis superiores da saúde; e aumento 
salarial concedido pela Lei 1.861/07 e 
revogado pela Lei 1.868/07.

Estão entre as bandeiras do Sintras, 
também, o pagamento de adicionais 
de insalubridade e noturno; retorno 
definitivo dos ciclos de alimentação aos 

Rio Grande do Sul

HC de Palmeira das Missões não paga 
salários em dia e demite funcionários  

Acordo Coletivo - O Sindsaúde de São Gabriel assinou Acordo 
Coletivo de Trabalho com a Irmandade da Santa Casa de Caridade daquele 
município e está efetuando o pagamento de mais um processo com valor 
aproximado de R$ 157.000,00. Serão beneficiados 71 trabalhadores que traba-
lham no turno da noite, ou seja, com jornada de 12 x 36 horas. “São conquistas 
importantes do Sindicato em benefício dos nossos representados”, ressalta 
Sonia Terezinha Vieira Rosa, presidente em exercício do Sindsaúde. 

XVII Festa Junina do SITESSCH

Santa Catarina

quentão. Durante a festa houve sorteios 
de cinco micro ondas, quarenta cestas 
básicas, secador de cabelo e brinquedos. 
Ao todo foram mais de cinqüenta prê-
mios para os associados.

Mato Grosso do Sul

A Federação dos Empregados em 
Estabelecimentos de Serviços de Saúde 
do Estado de Mato Grosso do Sul reali-
zou, em Campo Grande, dias 19 e 20 de 
junho, o VI Encontro dos Trabalhadores 
da Saúde. O evento teve como temas cen-
trais a implantação da NR 32, abordada 
pela representante do INSS, Hirley Ruth 
Neves Sena, e o Sistema Previdenciário, 
incluindo formas de aposentadoria – por 
tempo de serviço, por invalidez, especial 
e proporcional, com participação de José 
Carlos Tolentino. As palestras foram 
seguidas de debates. Participaram do 
evento trabalhadores e dirigentes dos 
sindicatos dos municípios de Paranaíba, 
Corumbá, Três Lagoas, Barra do Garça 

e Campo Grande, e do Sindicato dos 
Profissionais de Enfermagem do Estado 
de Mato Grosso do Sul.

“Com a realização do Encontro, além 
dos conhecimentos adquiridos, houve 
maior integração entre os sindicatos 
regionais, que saíram incentivados a 
lutarem por seus direitos, melhores 
condições de trabalho e melhor quali-
dade de vida”, ressaltou o presidente da 
Federação, Domingos Jesus de Souza. O 
diretor de Assuntos Culturais e Orien-
tação Sindical, Edson Clatino de Souza, 
representou a CNTS no Encontro, que 
contou, também, com a participação 
do assessor jurídico da Confederação, 
Marco Túlio Alvim Costa. 

VI Encontro dos Trabalhadores da 
Saúde debate Previdência e NR 32 

Tocantins

Sintras/TO dá posse à nova diretoria 

servidores que trabalham em regime 
de plantão nas unidades do Estado, 
garantido pela Portaria/Sesau 196/07; 
disponibilização integral de EPIs em 
quantidade e qualidade de acordo 
com legislação específica; e repouso 
regulamentado em lei específica. A 
nova diretoria defenderá, ainda, curso 
de qualificação permanente; estabeleci-
mento da função de maqueiro; dimen-
sionamento das equipes de saúde de 
acordo com legislação específica para 
cada categoria profissional; construção 
de centro administrativo e de lazer nas 
sedes regionais; garantia dos direitos 
adquiridos; defesa contra o assédio 
moral dos patrões e chefias, visando 
manter dignidade do trabalhador. 

O presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores da Saúde de 
Santos e Região, Paulo Pimen-
tel, foi indicado conselheiro 
da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, conforme Lei 
9.956/98. A indicação aconteceu 
após realização de seminário 
promovido pela ANS, órgão 
que fiscaliza os planos de saúde 
e demais atividades que regem 

o setor. Pimentel, que participará das 
atividades da Agência na região, res-
salta que pretende agir com firmeza 
no sentido de apontar procedimentos 
irregulares que tragam prejuízos aos 
usuários.

“Trata-se de uma função muito im-

portante e de responsabilidade ímpar. 
Vamos agir com seriedade e extremo 
rigor a fim de apontar problemas tanto 
em termos de comercialização, quanto 
no atendimento aos consumidores”, 
enfatiza. Pimentel se colocou à dispo-
sição dos usuários. “Acredito que, com 
as prerrogativas do cargo, terei con-
dições até de promover encontros no 
sentido de dirimir dúvidas e ajudar a 
solucionar problemas que afligem a to-
dos. Somente pela organização desses 
encontros com as autoridades especia-
lizadas e contando com a participação 
ativa dos principais interessados, que 
são os consumidores, estaremos pres-
tando relevantes serviços à sociedade”, 
avalia. 

ANS indica presidente do 
SINTRASAÚDE para compor Conselho 

São Paulo

Ao microfone, Manoel Miranda
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A Matriz Mínima de Registro 
de Profissionais de Saúde do Mer-
cosul será objeto de um manual de 
orientação quanto às finalidades e 
obrigatoriedade da sua utilização 
pelos profissionais de saúde que 
desejam exercer a atividade nos 
estados partes do Mercado Comum 
do Cone Sul. Em reunião no dia 8 
de julho, em Porto Alegre (RS), os 
membros do Fórum do Mercosul 
vão analisar a proposta. O diretor 
da CNTS, José Caetano Rodrigues, 
participará da discussão. Segundo 
ele, 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. 

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 
jurisdições de fronteira, sendo in-
dispensável para habilitar os profis-
sionais do setor saúde no exercício 
de suas atividades próprias.

O manual contém informações 
quanto à formação do Mercosul e 
sua estrutura institucional, desta-
cando a atuação da saúde no âmbito 
do bloco econômico, especificamen-

te a Comissão de Atenção à Saúde, o 
Subgrupo de Trabalho nº 11 Saúde, 
a Subcomissão de Desenvolvimento 
e Exercício Profissional e o Fórum 
Permanente Mercosul para o Tra-
balho em Saúde.

A justificativa para elaboração 
do manual é de que “a criação de 
um Mercado 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 pertinen-
tes, para fortalecer o processo de 
integração. A aprovação da Matriz 
Mínima parte do reconhecimento 
de que é imprescindível definir parâ-
metros para colocar em movimento 
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”.

O manual foi sistematizado a 
partir das discussões realizadas 
no Fórum e está voltado para pro-
fissionais de saúde, instituições 
representativas das profissões de 
saúde – conselhos federais e regio-
nais, associações técnico-científicas, 
entidades sindicais de trabalhado-
res e patronais do setor saúde –, 
Conass, Conasems, organizações 
estudantis, instituições de ensino 
da saúde, ministérios da Educação 
e do Trabalho e Emprego.

Mais dois seminários estaduais 
sobre Capacitação de Negociadores no 
Setor Saúde/SUS serão realizados pela 
Internacional de Serviços Públicos - 
ISP, no mês de julho. Nos dias 18 e 19, o 
seminário acontece em Belo Horizonte 
(MG), com participação de 10 dirigen-
tes da CNTS e das entidades filiadas. 
E nos dias 25 e 26 de julho, será a vez 
do evento em Belém (PA), também 
com o mesmo número de participantes 
indicados pela Confederação.

Os seminários têm por objetivos 
aprofundar o conhecimento dos Fun-
damentos da Metodologia Democrática 
de Tratamento de Conflitos no setor 
Saúde/SUS; aprofundar o conhecimen-

to da Metodologia de Negociação de 
Conflitos na Saúde: a Mesa Nacional 
de Negociação Permanente do SUS 
(MNNP/SUS) e o Sistema de Negocia-
ção Permanente do SUS (SiNNP-SUS); 
e definir plano de trabalho para a ins-
talação e/ou fortalecimento de Mesas 
de Negociação do SUS em Minas Gerais 
e no Pará.

Conforme parceria estabelecida 
com a CNTS, a ISP cobre os custos de 
hospedagem, alimentação, passagens 
rodoviárias nos estados e se encarrega 
do material didático, como as aposti-
las, cartilhas e textos. Serão fornecidos 
certificados de participação com carga 
horária. 

Este é o tema da campanha 
da ISP lançada em São Pau-
lo durante seminário nacio-

nal sobre Igualdade de Oportuni-
dades no Setor Público no Brasil 
- Tema GLBT, e que a entidade 
vem lançando em seminários 
regionais, em parceria com as 
entidades sindicais filiadas, entre 
elas a CNTS, dos urbanitários, 
da seguridade social e munici-
pais. A campanha e o seminário 
têm como objetivos sensibilizar 
as direções dos sindicatos de 
base para o tema igualdade de 
oportunidades no segmento GLBT; 
elaborar ações para implementar o 
tema igualdade de oportunidades nos 
ramos especificados.

A ISP propõe que o tema seja inclu-
ído nas pautas de reivindicações dos 
sindicatos e nas agendas das filiadas; 
criação de comitês nos sindicatos; capa-
citação de dirigentes para o tema igual-
dade de oportunidades e implementa-
ção 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 GLBTs, inclusive 
com apresentação teatral de situações 
das discriminações sofridas.

“No seminário em São Paulo, cada 
ramo de atividade apresentou um pa-
norama para a questão igualdade de 
oportunidades no tema GLBT”, destaca 
o diretor de Assuntos Internacionais da 
CNTS, Clair Klein, que falou em nome 
dos participantes pela Confederação. 
“A partir deste seminário, assume-
se o compromisso de pautar o tema 
junto à direção da CNTS e orientar as 
entidades filiadas a criarem núcleos de 
discussão”, disse, defendendo, tam-
bém, o debate sobre as ações a serem 
implementadas em nível nacional e 
nos estados, buscando integrar-se com 
outros ramos de atividade.

A delegação da CNTS para o se-
minário foi composta, ainda, pelos 
companheiros Dalva Maria Selzler, 
Jair Jorge de Oliveira, Aparecida dos 
Santos Lima, Vaina Dias de Paula 
Silva, Rosana Araújo Pestana, Rosan-
gela Martins Costa, Marlone Mendes 
Júnior, Maria Aparecida Bezerra de 
Lima, Elaine de Fátima dos Santos de 
Oliveira, Regina Wachiliski e Leidjane 
Ferreira de Melo.

Curitiba e São Luis - Nos dias 30 de 
junho e 1º de julho aconteceu o Semi-
nário Regional Sul, em Curitiba (PR), 

Gente é Super Legal - 
Diferenças que Somam! Fórum do Mercosul editará manual 

de orientação sobre Matriz Mínima 

com participação de trabalhadores da 
saúde dos estados do Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina, além do Paraná. 
Representaram a CNTS no evento 
as dirigentes sindicais Dalva Maria 
Selzler (PR), Regina Wachiliski (PR), 
Elaine de Fátima Santos Oliveira (RS), 
Leodália Aparecida de Souza (SC) e 
Eliane Correia de Freitas (SC). O pró-
ximo seminário será realizado em São 
Luis (MA), nos dias 25 e 26 de julho, 
reunindo trabalhadores dos estados 
do Maranhão, Piauí e Ceará. O evento 
antecede a Parada GLBT em São Luis, 
que será dia 27 de julho. 

As atividades fazem parte do 
projeto de formação da ISP que tem 
como objetivo promover a igualdade 
de oportunidades no setor público 
no Brasil nos três segmentos: GLBT, 
raça e jovens. Em cada seminário, é 
escolhido um representante sindical 
para ser a pessoa chave para conti-
nuar o trabalho sobre a promoção da 
igualdade no tema GLBT, ajudando 
a promover as atividades sobre 
igualdade de oportunidades em cada 
entidade.

Um breve histórico: no ano de 2005 
a ISP Brasil e suas afiliadas elaboraram 
seminários com os públicos: Gays, 
Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros; 
Jovens e Raça que visava à formulação 
de um projeto sobre a promoção da 
igualdade de oportunidades no setor 
público no Brasil com esses segmentos. 
Esse projeto foi elaborado e concluído 
em 2005 e seu desenvolvimento em 
três anos, de 2006 a 2008. Em 2006 foi 
abordado o tema raça com a campanha: 
Ninguém Nasce Racista! Em 2007 foi 
abordado o tema jovem com a cam-
panha: Ninguém Conquista Sozinho 
– Conexão Jovem! Em 2008 estamos 
debatendo o tema GLBT com a campa-
nha Gente é Super Legal – Diferenças 
que somam! (Com ISP)

Dirigentes da CNTS participam de seminários 
sobre Capacitação de Negociadores 

A CNTS repudia, veementemente, 
a atitude antiética e antidemocrática da 
direção da Santa Casa de Misericórdia 
de Maceió pelo desrespeito a membros 
da Comissão de Ação de Saúde do 
Conselho Estadual de Saúde de Alagoas 
(CES/AL). Ao tentarem visitar o Insti-
tuto de Nefrologia Ribamar Vaz, órgão 
daquela unidade hospitalar, para apurar 
denúncias feitas contra a instituição com 
relação ao atendimento aos pacientes do 
SUS, os conselheiros foram agredidos 
com palavras de baixo calão e impedi-
dos de cumprirem com sua função por 
assessores e seguranças, por ordem da 
Direção da Santa Casa.

A instituição, além de não permitir 
a inspeção, agrediu e desrespeitou os 
conselheiros José Wilton da Silva, vice-
presidente do CES/AL, e Marly Márcia 
Coelho Vieira, ambos representantes dos 
usuários, e o conselheiro representante 
dos trabalhadores, Mário Jorge dos San-
tos Filho, presidente do Sindicato dos 
Auxiliares e Técnicos de Enfermagem 
do Estado de Alagoas (SATEAL), vice-
presidente da Federação da Saúde do 
Nordeste e diretor da CNTS. “Devemos 
denunciar a agressão às instituições na-
cionais e internacionais, pois é costume 
esta prática pela empresa, não só com 
sindicalistas, mas também com fun-
cionários e agora com uma instituição 
como o Conselho Estadual de Saúde, o 
qual estávamos representando”, ressalta 
Mário Jorge.

Segundo relatório da Comissão da 
Ação de Saúde do Conselho, mesmo 
após se identificarem como conselhei-
ros, a pessoa que os recebeu na sala do 
serviço social perguntou se os mesmos 
tinham enviado ofício comunicando a 

visita ou se dispunham de Mandado 
Judicial. O vice-presidente do CES, José 
Wilton, respondeu que o Conselho é 
órgão fiscalizador – respaldado pela lei 
8.142/90, que dispõe sobre os princípios 
do SUS, e Lei 6.577/05, que dispõe sobre 
estrutura, finalidade e competência dos 
conselhos de Saúde –, não sendo neces-
sária comunicação prévia ou autorização 
judicial para exercer suas atividades.

Os conselheiros ressaltaram que, 
diante das inúmeras denúncias de usu-
ários e trabalhadores sobre o mau aten-
dimento, o CES estava realizando visitas 
em todas as unidades de hemodiálise do 
Estado, sendo que nenhum problema 
fora verificado nas visitas anteriores. 
Depois de aguardarem por longo tempo 
por autorização para a fiscalização, os 
conselheiros foram impedidos de cum-
prir com seu dever, ante a truculência 
da Direção da Santa Casa, por meio da 
ação desrespeitosa do Sr. Antônio Nóia, 
assessor de comunicação da instituição. 
Acompanhado por seguranças, o asses-
sor desafiou a comissão a insistir em 
realizar a visita.

Temendo maiores transtornos, os 
conselheiros decidiram interromper o 
trabalho e convocar uma reunião extra-
ordinária do Conselho para discutir esse 
grave problema de desacato e ofensa 
ao CES/AL, para que sejam tomadas 
todas as medidas que o caso exige. A 
CNTS manifesta total apoio às decisões 
do Conselho e se coloca à disposição 
para os encaminhamentos necessários 
no sentido de garantir que a população 
brasileira tenha seus direitos garantidos, 
por intermédio do controle social exer-
cido pelos conselheiros da saúde nos 
níveis municipal, estadual e federal. 

Moção de Repúdio

Santa Casa de Maceió desrespeita 
Conselheiros de Saúde

Delegação da CNTS
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José Lião de Almeida*
    
Um grande avanço na 

árdua luta travada pelo 
movimento sindical contra 
a terceirização irregular 
e as cooperativas fraudu-
lentas foi a assinatura, na 
Superintendência Regional 
do Trabalho e Emprego em 
São Paulo (SRTE-SP), de 
um pacto estadual contra 
a terceirização, que visa 

erradicar todas as cooperativas de mão-
de-obra do Estado de São Paulo, num 
prazo máximo de um ano e três meses. 
Com isso foi oficializado um importan-
te compromisso entre os representantes 
dos empresários, dos trabalhadores e 
do governo estadual, que irão agora 
se empenhar na gradual extinção desse 
tipo de serviço na área da saúde. 

Iremos trabalhar para que essa 
iniciativa de sucesso seja ampliada 
para todo o território nacional, pois 
os malefícios trazidos pelas empresas 
terceirizadas causam sérios prejuízos 
não só para os trabalhadores da saúde, 
como também para milhões de brasi-
leiros atendidos de forma precária por 
mão-de-obra não capacitada. Outro 
problema, esse ao nível da represen-
tação sindical, é o esvaziamento da 
categoria, com a perda crescente de 
trabalhadores da base territorial. Estu-
dos realizados no Estado de São Paulo 
mostram que a evasão pode chegar a 
10% de todos os empregados do setor a 

cada ano. Se a enquete estiver correta e 
nada for feito para evitar o crescimento 
da terceirização, podemos prever um 
triste fim: em dez anos não teremos 
mais trabalhadores na base territorial 
no ramo de serviços de saúde.

Terceirizar é entregar a terceiros ati-
vidades não essenciais da empresa. Por 
não se tratar de contratação de mão-de-
obra, o contrato é regulado pelo Código 
Civil Brasileiro e não pela CLT. No setor 
de saúde, este tipo de burla à legislação 
trabalhista está se tornando uma verda-
deira praga. É essencial ressaltar que o 
profissional que trabalha em hospitais 
é diferenciado e, em algumas funções, 
altamente especializado; muito bem 
treinado para lidar com os pacientes e 
com situações difíceis – que só ocorrem 
em ambulatórios médicos, centros cirúr-
gicos, UTIs e outras dependências do 
ambiente hospitalar.

Ao contratar terceirizados sem pre-
paro técnico para substituir funcionários 
qualificados, além de causar comoção 
social ao promover desemprego em 
massa e arrocho salarial, as empresas 
que adotam este sistema estão aviltando 
a qualidade dos serviços e colocando 
em risco a vida dos pacientes. São ra-
zões mais do que suficientes para que 
a CNTS encampe esta luta e promova 
campanha visando a adoção do Pacto 
contra a Terceirização Irregular em todo 
o território nacional.

*Presidente da CNTS e do 
SINSAUDESP    

Avanços na luta contra a 
terceirização irregular

A falta de quorum, por conta das fes-
tas juninas e das convenções partidárias, 
e a obstrução dos partidos de oposição 
adiaram a votação final do Projeto de Lei 
Complementar (PLP) 306/08, que regu-
lamenta a EC 29/00. O projeto amplia os 
gastos com saúde, além de definir o que 
são ações e serviços de saúde, estabelecer 
regras de cálculo e fiscalização da aplica-
ção dos recursos e punição para os casos 
de descumprimento ou má aplicação do 
orçamento da saúde. Falta ao plenário 
concluir a votação dos destaques referen-
tes à criação da Contribuição Social para 
a Saúde (CSS).

O substitutivo aprovado pelos depu-
tados muda a forma e a base de cálculo 
para aplicação pelo governo federal e 
estados, reduzindo os recursos para a 
saúde. A proposta mantém a regra de 
corrigir os investimentos conforme a 
variação da inflação e o crescimento 
econômico e não coloca a arrecadação da 
CSS na base de cálculo. Pela proposta, a 
destinação de verbas da saúde chegaria 
a R$ 68 bilhões, uma perda de R$ 15 
bilhões, só em 2011, se comparado com 
o substitutivo do senador Tião Viana, 
aprovado pelo Senado, que estabelece 
que a União tem de destinar 10% de sua 
receita, percentual a ser atingido de forma 
gradual até 2011, quando os investimen-
tos chegariam a R$ 83 bilhões.

E também reduziu a base de receita 

dos estados sobre a qual incidiam os 12% 
obrigatórios, tirando do cálculo as transfe-
rências do Fundeb aos municípios, o que 
pode significar uma perda anual de mais 
de R$ 1 bilhão para a saúde. Além disso, 
conforme divulgado na imprensa, o texto 
permite que os estados considerem juros 
de dívidas como investimentos no setor 
e cria um prazo de quatro anos para que 
os mesmos cumpram a lei. Com a nova 
regra, estima-se que os investimentos dos 
estados cairão, na prática, para algo em 
torno de 9,8%. 

O novo texto cria a CSS, que terá 
vigência a partir de 1º de janeiro de 2009 
e alíquota de 0,1% e não incidirá sobre 
aposentadorias, pensões e salários de 
trabalhadores registrados até o valor 
de R$ 3.080. A arrecadação deverá ser 
totalmente direcionada à saúde – a ar-
recadação da CPMF era dividida com a 
Previdência Social e o Fundo de Combate 
e Erradicação da Pobreza. Como houve 
mudanças o PLP 306 será votado nova-
mente pelos senadores.

A nova versão mantém a regra atual-
mente seguida pela União para destinar 
recursos à área de saúde. Em vez dos 
10% da receita corrente bruta definidos 
pelo Senado, o governo federal aplica-
rá o valor empenhado no ano anterior 
acrescido da variação nominal do Pro-
duto Interno Bruto, além do adicional 
da arrecadação da CSS. 

Por conta da CSS, 
regulamentação da EC 29 é adiada

Texto final reduz recursos a serem aplicados pela União e pelos estados

O Procurador da República no Esta-
do de Alagoas, José Rômulo Silva Almei-
da, decidiu recomendar à presidente do 
Conselho Regional de Enfermagem-AL 
a “suspensão imediata do procedimento 
eleitoral para a escolha dos dirigentes 
do Coren-AL”, divulgação ampla da 
medida e lançamento de novo edital de 
convocação de eleições, “com a previsão 
única e exclusiva de voto ordinário, qual 
seja, aquele que o profissional o realiza 
pessoal e diretamente, vedada qualquer 
espécie de voto por correspondência ou 
similar”, além de ampliar os locais de 
votação.

A Recomendação nº 003/2008 
– PRAL/9º Ofício considera que as 
irregularidades apontadas pelo Sin-
dicato dos Auxiliares e Técnicos de 
Enfermagem do Estado de Alagoas 

e de integrantes de uma das chapas 
concorrentes à eleição violam “ao 
menos três fundamentos da ordem 
constitucional vigente, quais sejam, 
a democracia (art. 1º, § único, da CF), 
o voto direto, secreto, universal e 
periódico (art. 60, §4º, II, da CF) e os 
princípios constitucionais adminis-
trativos, em especial, a moralidade 
administrativa (art. 37, CF)”.

O Sindicato encaminhou ofício à 
presidenta do Coren/AL com abaixo-
assinado e como as solicitações feitas 
pelas categorias não foram considera-
das solicitou ao Ministério Público a 
intervenção no processo eleitoral, de-
nunciando o Conselho por desrespeito 
e pedindo a intervenção.  “O Conselho 
encontrou uma forma de prejudicar os 
profissionais da Enfermagem no pro-

cesso eleitoral. Dos 102 municípios do 
Estado só 10 teriam urnas e, na capital, 
os hospitais de grande e médio portes 
também não teriam urnas, prejudican-
do brutalmente os trabalhadores que 
iriam viajar até duas horas para cum-
prir o direito obrigatório de votar e não 
ter que pagar anuidade, que varia de R$ 
117,00 para Auxiliar a R$ 198,00 para 
Técnico”, disse o presidente do Sindi-
cato, Mário Jorge dos Santos Filho.

A Diretoria da CNTS orienta suas 
federações filiadas a atuarem efetiva-
mente no combate das atitudes anti-
democráticas e em defesa da legítima 
representação dos profissionais no 
Sistema Confen/Coren’s. É preciso 
agir com firmeza e buscar, até mesmo 
na Justiça, os direitos dos trabalhadores 
da saúde.

Diante das irregularidades pra-
ticadas pelo Coren-RS, o Cofen, por 
deliberação unânime do plenário, 
aprovou a Decisão nº 25/2008, que 
determinou a intervenção no Coren/
RS, a partir deste 26 de maio. O do-
cumento, assinado pelo presidente do 
Cofen, Manoel Carlos Néri da Silva, 
e pelo primeiro-secretário, Carlos 
Rinaldo N. Martins, ressalta que “o 
Coren-RS reiteradamente descumpre 
as determinações do Cofen; as irre-
gularidades verificadas na condução 
do pleito eleitoral no âmbito do 
Coren-RS; o desrespeito às normas 
democráticas e constitucionais vi-
gentes; as denúncias de irregularida-
des administrativas praticadas pela 
atual gestão do Coren-RS, objetos de 
procedimentos junto ao Ministério 
Público Federal do Rio Grande do 
Sul; a recomendação do Ministério 

Público Federal determinando ao 
Cofen que atue no sentido de coibir 
tais irregularidades; a necessidade 
de apuração das responsabilidades 
dos atuais gestores e de preservação 
de processos e documentos impres-
cindíveis à realização de Tomada de 
Contas Especial”.

A medida revoga a Decisão Cofen 
88/05, que havia designado os então 
conselheiros, em razão da nulidade da 
única chapa inscrita para o pleito elei-
toral referente ao mandato 2005/2008, 
nomeia novos conselheiros para con-
cluir o mandato e instaura Tomada de 
Contas Especial no âmbito do Coren-
RS. Determinou aos novos conselheiros 
“reiniciar o processo eleitoral com a re-
publicação do Edital nº 01, nos termos 
da Resolução Cofen 209/98, envidando 
todos os esforços para a manutenção 
da transparência, da democracia e da 

ampla participação dos profissionais 
de enfermagem no processo eleitoral”. 
O novo plenário exercerá seu mandato 
até 30 de outubro de 2008, após o que, 
deverão ser empossados os conselhei-
ros eleitos no próximo pleito e apre-
sentar relatório mensal ao Cofen das 
atividades desenvolvidas.

A CNTS destaca que a Federação 
dos Empregados em Estabelecimentos 
de Serviços de Saúde do Estado do Rio 
Grande do Sul denunciou o Coren-RS 
por ignorar a inscrição da chapa de 
oposição, lançando edital em página 
inteira do jornal Zero Hora, chamando 
os profissionais para votarem da mes-
ma forma vergonhosa que sempre fez. 
Sem cédula e com voto pelo correio. 
Nem se dignou a mencionar a existên-
cia de uma segunda chapa. A Feessers 
vinha defendendo a intervenção no 
Conselho. 

Cofen determina intervenção no Coren/RS

Procuradoria de Alagoas suspende eleição para Coren

Entidades dos movimentos sindical e 
social realizaram ato público no salão no-
bre da Câmara dos Deputados, convocado 
pelo senador Paulo Paim, com o objetivo de 
pressionar os deputados a aprovarem o PL 
3.299/08, que extingue o Fator Previdenciá-
rio, matéria já aprovada pelos senadores. O 
ato foi também uma reação ao governo, que 
se manifestou contrário à proposta. Diversos 
parlamentares marcaram presença no ato. 
A CNTS foi representada pelas dirigentes 
Maria de Fátima Neves de Souza e Ana 
Maria Mazarin da Silva.

O senador Paulo Paim (PT/RS) pediu 
apoio do movimento para mobilização em 
favor da aprovação da matéria na Câmara. 
Ele voltou a lembrar que o famigerado Fator 
Previdenciário já retirou R$ 10 bilhões dos 
trabalhadores e penaliza no momento em 
que mais precisam de apoio e assistência, a 
aposentadoria ou recebimento de pensão. 
“Desde 1999 batalho para acabar com o 
Fator Previdenciário porque não é justo que 
o assalariado brasileiro contribua por 35 ou 
30 anos e no ato da aposentadoria tenha um 
confisco de 40%”, ressaltou Paim. 

Entidades pedem 
extinção do fator 
previdenciário

Maria de Fátima Neves de Souza e Ana Maria 
Mazarin da Silva representaram a CNTS
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Citada como questão de reper-
cussão nacional a ADPF 54 foi ajui-
zada junto ao Supremo pela CNTS 
e aguarda realização de audiência 
pública requerida pelo ministro 
relator, Marco Aurélio de Mello, 
que deverá ouvir médicos, juristas, 
a igreja e movimentos feministas e 
de direitos humanos, antes do jul-
gamento do mérito pelo plenário. A 
ADPF 54 foi ajuizada em parceria 
com a ANIS – Instituto de Bioética, 
Direitos Humanos e Gêneros. A 
ação foi elaborada pelo professor 

de Direito Constitucional da UERJ, 
mestre em Direito pela Universi-
dade de Yale (EUA) e membro do 
Conselho de Defesa dos Direitos 
da Pessoa Humana, Luis Roberto 
Barroso, sob o principal fundamen-
to da preservação da dignidade 
humana.

No primeiro momento, foi 
deferida liminar pelo ministro 
relator, Marco Aurélio de Mello, 
reconhecendo o direito constitu-
cional da gestante de decidir pela 
antecipação terapêutica do parto 

de feto anencéfalo. Em sessão do 
pleno do Supremo a liminar foi 
derrubada e as gestantes volta-
ram a depender de autorização 
individual de cada instância nos 
tribunais do país. O STF acatou 
a admissibilidade da Arguição, 
porém, adiou o julgamento do 
mérito para após a realização de 
audiência pública.

A Arguição da CNTS foi apro-
vada pelo Conselho Nacional de 
Saúde e pelo Fórum das Entidades 
Nacionais de Trabalhadores na 

Área da Saúde (Fentas). O tema 
também foi discutido e aprovado, 
por unanimidade, pelo Conselho 
Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária, órgão de assesso-
ramento do Ministério da Justiça, 
quando do debate acerca do PL 
4.403/04, da ex-deputada Jandira 
Feghalli (PCdoB-RJ), que propõe a 
legalização da antecipação do parto 
nos casos de Anencefalia. Há posi-
ção favorável à mudança do Código 
Penal Brasileiro também da Ordem 
dos Advogados do Brasil. 

1988-2008: Vinte anos de Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
4.081. Este é o número de Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 
ajuizadas no Supremo Tribunal Federal 
(STF) desde a promulgação da Consti-
tuição Federal, em 1988, até 31 de maio 
último. Em 20 anos, a ADI tem servido 
para a mais alta Corte brasileira discutir 
grandes temas nacionais, como aconte-
ceu recentemente com o debate das pes-
quisas com células-tronco embrionárias. 
Das dez primeiras ADIs que chegaram 
ao STF, por exemplo, nove foram arqui-
vadas porque combatiam leis anteriores 
à Constituição de 88. Foi assim com a 
ADI 1, ajuizada pelo Estado de Rondô-
nia, em 6 de outubro de 1998, questio-
nando lei sobre a organização do Poder 
Judiciário rondoniense. O relator foi o 
ministro Célio Borja, que considerou 
prejudicado o pedido e determinou o 
arquivamento do pleito. A ADI 2 teve 
o mesmo desfecho: foi arquivada por 
questionar norma mais antiga que a 
Carta Magna.

Com o passar do tempo, a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade passou 
a fazer parte do dia-a-dia dos julga-
mentos do plenário do STF. Nesses 
vinte anos, 650 ações foram julgadas 
totalmente procedentes, enquanto 166 
foram parcialmente procedentes. Em 
maio deste ano, aguardavam julgamento 
final, 943 ADIs. Quem mais recorreu ao 
Supremo questionando leis federais ou 
estaduais foram os governadores esta-
duais e do DF: 1042, ou 25,5% do total. 
O procurador-geral da República foi 
responsável pela entrada de 890 ações, 
seguido pelo segmento de confederações 
sindicais e entidades de classe nacionais, 
com 865, e pelos partidos políticos, que 
recorreram contra dispositivos legais 
730 vezes.

Previsão legal - As ADIs estavam pre-
vistas no texto original da Constituição 
Federal de 1988, mas só foram regulamen-
tadas com a promulgação da Lei 9.868, 
em 10 de novembro de 1999. Durante 
muito tempo, os ministros do Supremo ti-
veram que aperfeiçoar esse instrumento. 
A Lei 9.868/99 definiu quem pode 

ajuizar Ação Direta de Inconstituciona-
lidade ou Ação Declaratória de Consti-
tucionalidade no STF: o presidente da 
República, as mesas do Senado Federal, 
da Câmara dos Deputados e das Assem-
bléias Legislativas (incluída a do DF), 
os governadores de Estado e do DF, o 
procurador-geral da República, o Con-
selho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil, partidos políticos com repre-
sentação no Congresso e confederações 
sindicais ou entidades de classe, desde 
que de âmbito nacional.

A Lei 9.868/99 também regula-
mentou a Ação Declaratória de Cons-
titucionalidade, prevista na Consti-
tuição e que, no geral, tem o objetivo 
de ratificar a harmonia de leis fede-
rais ou estaduais com a Constituição. 
Até hoje chegaram à Corte 20 ADCs. 
Já a Lei 9.882/99 deu os contornos da Ar-
güição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental. A ADPF é o instrumento 
usado para questionar dispositivos an-
teriores à Carta e sua adequação ao texto 
constitucional vigente. Juridicamente, 
busca-se saber se determinada lei foi re-
cepcionada, ou aceita, pela Constituição 
Federal. Das 141 ADPFs que chegaram 
à Corte desde janeiro de 2000 – data da 
primeira argüição –, apenas duas foram 
julgadas procedentes. Outras 46 foram 
arquivadas sem análise da matéria de 
fundo.

A Constituição e o Supremo - Na 

página de internet do STF está à dis-
posição dos interessados a íntegra da 
Constituição Federal de 1988, atuali-
zada, com apontamentos, artigo por 
artigo, dos parâmetros jurisprudenciais 
dominantes na mais alta Corte bra-
sileira acerca dos dispositivos da Lei 
Maior. Trata-se do link “A Constitui-
ção e o Supremo”, que agrega todo o 
conhecimento acumulado pelo STF aos 
temas e normas definidos pela Carta. 
Ao reunir em um mesmo material a 
íntegra da Constituição vigente e o 
entendimento jurisprudencial do Su-
premo, que tem por obrigação guardar 
e dar a última palavra sobre como deve 
ser entendida nossa Carta de Princípios, 
“A Constituição e o Supremo” transfor-
ma-se na forma mais abrangente, com-
pleta e atualizada de ler e compreender 
a Constituição Federal de 1988.

Grandes Temas - Nos vinte anos 
da Constituição cidadã, grandes temas 
nacionais passaram pela Suprema 
Corte, nos autos de Ações Diretas, 
onde se questionava a possibilidade 
de intervenção do Estado no poder 
econômico; a liberdade de expressão 
e de pensamento; a guerra fiscal en-
tre estados-membros, entre outros. 
Recentemente, o plenário do STF de-
cidiu liberar as pesquisas com células-
tronco embrionárias, declarando cons-
titucional a Lei 11.105/2005, que prevê 
a possibilidade deste tipo de pesquisa 

nos laboratórios brasileiros. Entre outras 
ações importantes, estão para ser decidi-
das pela Corte ADIs que versam sobre 
o sistema de cotas em universidades, a 
venda de bebidas em rodovias federais 
e o uso de amianto no país.

Na ADC 4, em que se analisa a 
constitucionalidade do artigo 1º da 
Lei 9.494/97, os ministros concede-
ram medida cautelar, determinando 
a suspensão de qualquer decisão de 
antecipação de tutela contra a fazenda 
pública. Foi também por meio de uma 
ação declaratória (ADC 12) que o Su-
premo, considerando constitucional a 
Resolução 7/2005, do Conselho Nacio-
nal de Justiça, vedou a contratação de 
parentes de magistrados, até o terceiro 
grau, para cargos de chefia, direção e 
assessoramento no Poder Judiciário – o 
chamado nepotismo.

Em outro julgamento histórico, usou-
se a ADC para se questionar o Plano de 
Racionalização de Energia, criado pelo 
governo Fernando Henrique Cardoso 
para enfrentar como ficou conhecida, 
à época, a Crise do Apagão. A Medida 
Provisória 2152, de 2001, que criou a 
Câmara de Gestão da Crise de Energia 
Elétrica, foi a questão central discutida 
na ADC 9. Em dezembro daquele mes-
mo ano, a Corte Suprema julgou cons-
titucional a medida do governo.

Atualmente, o STF analisa a ADC 18, 
sobre a constitucionalidade da inclusão 
do ICMS na base de cálculo da Cofins. 
De acordo com o advogado-geral da 
União, a depender do resultado desse 
debate, a questão pode resultar em 
prejuízos da ordem de R$ 60 bilhões aos 
cofres públicos. O julgamento da ação 
foi interrompido, em maio, por um pedi-
do de vista do ministro Marco Aurélio. 
Outras questões de repercussão nacio-
nal estão sob análise da Corte em ADPFs 
que tratam da constitucionalidade do 
monopólio dos correios; da possibili-
dade de aborto de fetos anencéfalos; da 
importação de pneus usados; da Lei de 
Imprensa; e do reconhecimento, para 
fins civis, da união estável entre homos-
sexuais. (Fonte: STF)

Julgamento da ADPF ajuizada pela CNTS aguarda audiência pública

Gervásio Baptista/SCO/STF

Plenário do Supremo Tribunal Federal
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O Advogado-Geral da União, ministro José 
Antônio Dias Toffoli, editou uma série de 
enunciados de súmulas, obrigatórios para 

todos os órgãos jurídicos de representação judicial 
da União, para reduzir a quantidade de ações 
propostas contra o INSS e facilitar o recebimento 
de benefícios. Além destes, também editou enun-
ciados sobre a expedição de precatório referente a 
parcela incontroversa. Os enunciados de súmula, 
publicados no Diário Oficial da União de 10 de 
junho de 2008, tratam, entre outros, dos seguintes 
assuntos: contagem do tempo aluno-aprendiz em 
escola técnica; concessão de auxilio-doença por 
incapacidade parcial; concessão de benefício por 
incapacidade, garantida a qualidade de filiado ao 
INSS; cômputo do tempo rural, independente de 
contribuição, do período anterior a 1991; correção 
monetária das parcelas atrasadas de benefícios; e 
exposição a ruídos para efeito de aposentadoria 
especial.

Enunciado nº 24, de 9 de junho de 2008 - “É 
permitida a contagem, como tempo de contribuição, do 
tempo exercido na condição de aluno-aprendiz referente 
ao período de aprendizado profissional realizado em 
escolas técnicas, desde que comprovada a remuneração, 
mesmo que indireta, à conta do orçamento público e o 
vínculo empregatício.”

Referências:
Legislação: Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 

1999, e Instrução Normativa nº 11, de 20 de setem-
bro de 2006 (Art. 113).

Jurisprudência: Superior Tribunal de Justiça: 
AgREsp 831.258, 5ª Turma (DJ de 21/08/2006) 
e REsp 336.797, 6ª Turma (DJ de 25/02/2002); 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região: MAS 
200001000501677, 1ª Turma (DJ de 02/04/2007) e 
AC 199701000613744, 1ª Turma (DJ 23/10/2000); 
Turma Nacional de Uniformização: PU n. 
200335007132220, Súmula 18 (DJ de 07/10/2004).

Enunciado nº 25, de 9 de junho de 2008 - “Será 
concedido auxílio-doença ao segurado considerado tem-
porariamente incapaz para o trabalho ou sua atividade 
habitual, de forma total ou parcial, atendidos os demais 
requisitos legais, entendendo-se por incapacidade par-
cial aquela que permita sua reabilitação para outras 
atividades laborais.”

Referências:
Legislação: Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 

(Art. 59, caput).
Jurisprudência: Superior Tribunal de Justiça: 

REsp 272.270/SP, 6ª Turma (DJ de 17/09/2001); 
REsp 501.267/SP, 6ª Turma (DJ de 28/06/2004), e 
REsp 699.920/SP, 5ª Turma (DJ de 14/03/2005).

Enunciado nº 26, de 9 de junho de 2008 - “Para 
a concessão de benefício por incapacidade, não será con-
siderada a perda da qualidade de segurado decorrente da 
própria moléstia incapacitante.”

Referências:
Legislação: Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 

(Arts. 102, §1º, e 15, I).
Jurisprudência: Superior Tribunal de Jus-

tiça: AgREsp 721.570/SE, 5ª Turma (DJ de 
13/06/2005), REsp 956.673/SP, 5ª Turma (DJ de 
17/09/2007), AgREsp 529.047/SC, 6ª Turma (DJ 
de 01/08/2005), e REsp 864.906/SP, 6ª Turma (DJ 
de 26/03/2007).

Enunciado nº 27, de 9 de junho de 2008 - “Para 
concessão de aposentadoria no RGPS, é permitido o côm-
puto do tempo de serviço rural exercido anteriormente 
à Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, independente 
do recolhimento das contribuições sociais respectivas, 
exceto para efeito de carência.”

Referências:
Legislação: Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 

(Art. 55, § 2º).
Jurisprudência:  Superior Tribunal de 

Justiça: EREsp 643.927/SC, 3ª Seção (DJ de 
28/11/2005), e EREsp 576.741/RS, 3ª Seção (DJ de 
06/06/2005). Turma Nacional de Uniformização: 
PU nº 200372020503266/SC, Súmula 24 (DJ de 
10/03/2005).

Enunciado nº 28, de 9 de junho de 2008 - “O 
pagamento das parcelas atrasadas de benefício previ-
denciário deve ocorrer sempre com correção monetária, 
independentemente de ocorrência de mora e de quem 
lhe deu causa, vez que representa mera atualização da 
moeda.”

Referências:
Jurisprudência: Superior Tribunal de Justiça: 

AR 708/PR, 3ª Seção (DJ de 26/02/2007) e AgReg 
no AI 348.688/SP, 5ª Turma (DJ de 13/08/2001). 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região: AC 
200001001218013, 6ª Turma (DJ de 11/04/2006) e 
Súmula 19. TribunalRegional Federal da 2ª Região: 
AC 322.029, 4ª Turma (DJ de 17/11/2003). Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região: Súmula 8. Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região: Súmula 9. Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região: Súmula 5.

Enunciado nº 29, de 9 de junho de 2008 - “Aten-
didas as demais condições legais, considera-se especial, 
no âmbito do RGPS, a atividade exercida com exposição 
a ruído superior a 80 decibéis até 05/03/97, superior a 
90 decibéis desta data até 18/11/2003, e superior a 85 
decibéis a partir de então.”

Referências:
Legislação: Instrução Normativa nº 11, de 20 

de setembro de 2006 (Art. 180).
Jurisprudência:  Superior Tribunal de 

Justiça: EREsp 412.351/RS, 3ª Seção (DJ de 
23/05/2005) e EREsp 441.721/RS, 3ª Seção (DJ de 
20/02/2006). Turma Nacional de Uniformização: 
PU 200351510120245, Súmula 32 (DJ 04/0/2006).

Enunciado nº 30, de 9 de junho de 2008 - “A 
incapacidade para prover a própria subsistência por meio 
do trabalho é suficiente para a caracterização da incapa-
cidade para a vida independente, conforme estabelecido 
no art. 203, V, da Constituição Federal, e art. 20, II, da 

Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.”
Referências:
Legislação: Constituição Federal (Art. 203, V). 

Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Art. 20, 
II).

Jurisprudência:  Superior Tribunal de 
Justiça: REsp 360.202/AL, 5ª Turma (DJ de 
01/07/2002) e REsp 601.353/SP, 6ª Turma (DJ 
de 01/02/2005). Tribunal Regional Federal da 
1ª Região: AC 200401990519056, 1ª Turma (DJ 
de 23/04/2007). Tribunal Regional Federal da 
3ª Região: AC 200603990309277, 10ª Turma (DJ 
de 14/03/2007). Tribunal Regional Federal da 
4ª Região: AC 200471140020534, 6ª Turma (DJ 
de 11/10/2006). Turma Nacional de Uniformi-
zação: PU 200430007021290, Súmula 29 (DJ de 
13/02/2006).

Enunciado nº 31, de 9 de junho de 2008 - “É 
cabível a expedição de precatório referente a par-
cela incontroversa, em sede de execução ajuizada 
em face da Fazenda Pública.”

Referências:
Legislação: Constituição Federal (Art. 100, §§ 1º 

e 2º). Código de Processo Civil (Art. 739, § 2º).
Jurisprudência: Supremo Tribunal Fe-

deral :  RE 458.110/MG, 1ª Turma (DJ de 
29/09/2006); RE-AgR 502.009/PR, 2ª Turma 
(DJ de 29/06/2007); RE-AgR 504.128/PR, 1ª 
Turma (DJ de 07/12/2007); RE-AgR 511.126/PR, 
1ª Turma (31/10/2007); RE-AgR 607.204/PR, 2ª 
Turma (DJ de 23/02/2007); RE-AgR 498.872/RS, 
2ª Turma (DJ de 02/02/2007); RE-AgR 484.770/
RS, 1ª Turma (DJ de 01/09/2006). Superior Tribu-
nal de Justiça: EREsp 721.791/RS, Corte Especial 
(DJ de 23/04/2007). 

Enunciado nº 32, de 9 de junho de 2008 - “Para 
fins de concessão dos benefícios dispostos nos artigos 39, 
inciso I e seu parágrafo único, e 143 da Lei 8.213, de 24 
de julho de 1991, serão considerados como início razoável 
de prova material documentos públicos e particulares 
dotados de fé pública, desde que não contenham rasuras 
ou retificações recentes, nos quais conste expressamente 
a qualificação do segurado, de seu cônjuge, enquanto 
casado, ou companheiro, enquanto durar a união estável, 
ou de seu ascendente, enquanto dependente deste, como 
rurícola, lavrador ou agricultor, salvo a existência de 
prova em contrário.”

Referências:
Legislação: Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 

(Art. 55, § 3º; Art. 106; e Art. 143, II). Instrução 
Normativa do INSS nº 11, de 20.09.2006, (Art. 133, 
§§ 1º, 2º e 3º).

Jurisprudência: Superior Tribunal de Justiça: 
EAR/SP 719, 3ª Seção (DJ de 24/11/2004); REsp 
637.437/PB, 5ª Turma (DJ de 13/09/2004); AR 
1.166/SP, 3ª Seção (DJ de 26/02/2007); REsp 
603.202/RS, 5ª Turma (DJ de 28/06/2004), e REsp 
439.647/RS, 6ª Turma (DJ de 19/12/2002). Turma 
Nacional de Uniformização: PU 200270030018765, 
Súmula 6 (DJ de 25/09/2003).

Enunciados da AGU visam reduzir ações contra INSS 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
acaba de ganhar nova súmula relacio-
nada ao Direito Público. A Primeira 
Seção aprovou a Súmula 349 que trata 
da competência para julgar execuções 
fiscais de contribuição devida pelos 
empregadores ao FGTS. O documento 
pacifica o entendimento a respeito da 
competência da Justiça Federal para jul-
gar casos de execução fiscal para cobrar 
do empregador valores relativos ao 
FGTS. Diz o texto: “Compete à Justiça 
Federal ou aos juízes com competência 
delegada o julgamento das execuções 
fiscais de contribuições devidas pelo 
empregador ao FGTS”. 

Segundo a Primeira Seção, a 
alteração promovida pela Emenda 
Constitucional 45/2004 no artigo 114 
da Constituição Federal de 1988 não 

abalou a fixação da competência da 
Justiça Federal para processar e julgar 
essas execuções fiscais. De acordo 
com os integrantes do colegiado, os 
depósitos para o FGTS representam 
obrigação legal do empregador em 
benefício do empregado, havendo, 
entretanto, nítido interesse federal 
na higidez do Fundo, cujos recursos 
são utilizados na implementação de 
políticas habitacionais vinculadas 
ao Sistema Financeiro da Habitação 
– SFH. 

Segundo o ministro, a relação jurí-
dica que se estabelece entre o FGTS e 
o empregador, da qual decorre a obri-
gação de recolhimento de contribuições 
para o referido Fundo, decorre da lei, 
não da relação de trabalho. “A ação de 
cobrança é proposta pela CEF em favor 

do FGTS, e nenhum dos dois figura na 
relação de trabalho. Assim, é da Justiça 
Federal e não da Justiça do Trabalho a 
competência pra processar e julgar a 
causa”, acrescentou.

Para a Primeira Seção, mesmo antes 
da referida emenda, a simples presença 
desses entes na execução já justificava a 
prevalência da competência da Justiça 
Federal. Os ministros destacaram que, 
quando não existisse, na comarca do 
domicílio do executado, tal qualidade 
de Justiça especializada, a competên-
cia resolvia-se nos moldes do artigo 
109, parágrafo 3º, da Constituição, 
combinado com o artigo 15 da Lei n. 
5.010/1966, firmada que era a compe-
tência da Justiça comum estadual por 
delegação federal.

Na mais recente norma sobre o 

FGTS, o STJ pacifica entendimento, por 
meio da Súmula 353, de questões do 
Código Tributário Nacional em relação 
ao Fundo. Segundo a Primeira Seção, 
as contribuições para o FGTS não têm 
natureza tributária, pois trata-se de um 
direito de natureza trabalhista e social 
(artigo 7º, III, da CF/1988). Logo, não 
são aplicáveis às execuções fiscais des-
tinadas à cobrança dessas contribuições 
os dispositivos do Código Tributário 
Nacional (CTN). A cobrança se dá 
pela Lei de Execuções Fiscais (LEF) e 
nesta não há autorização legal para o 
redirecionamento da execução, só pre-
visto no artigo 135 do CTN. Segundo 
o novo entendimento, “as disposições 
do Código Tributário Nacional não se 
aplicam às contribuições para o FGTS”. 
(Fonte: STJ)

Compete à Justiça Federal julgar cobrança do FGTS de empregadores
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O relator da Mensagem 58/08 na 
Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional, da Câmara dos 
Deputados, deputado Vieira da Cunha 
(PDT/RS), apresentou parecer favorá-
vel à ratificação da Convenção 151 da 
OIT e da Resolução 159, que tratam da 
liberdade sindical e dos processos de 
fixação das condições de trabalho, no 
âmbito da Administração Pública. A 
aprovação significa a não intervenção 
do Estado na organização sindical, o 
direito à negociação coletiva no âmbito 
do serviço público, reconhecendo as 
normas como instrumento para a so-
lução de conflito, e o direito de greve, 
tripé fundamental para a atuação das 
entidades representativas dos servido-
res públicos.

No parecer foram incluídas expli-
cações para a expressão “pessoas em-
pregadas pelas autoridades públicas”, 
constante no artigo 1º da Convenção 
151, com o significado de abranger 
“tanto os empregados públicos, ingres-
sos na Administração Pública, median-
te concurso público, regidos pela CLT, 
como “os servidores públicos, regidos 
pela Lei 8.112/90, no plano federal, e os 

servidores públicos nos níveis estadual 
e municipal, regidos pela legislação 
específica de cada um desses entes 
federativos, e para considerar organiza-
ções de trabalhadores abrangidas pela 
convenção, “apenas as organizações 
constituídas nos termos do artigo 8º da 
Constituição Federal”.

O relator destaca que a Convenção 
151/OIT e a Recomendação 159 são 
anteriores à Constituição promulgada 
em 5 de outubro de 1988, sendo que 
“diversas de suas disposições, inova-
dores e progressistas para a época, 
já foram atendidas pelo texto cons-
titucional brasileiro e disciplinadas 
pela legislação infraconstitucional em 
vigor. No entanto, algumas de suas 
disposições, em especial a que trata 
da disciplina da associação sindical 
do servidor e do empregado público, 
ainda são merecedoras de atenção, 
cabendo o aperfeiçoamento da legis-
lação pátria sobre o tema”.

A Recomendação nº 159, da OIT, 
também adotada em 27 de junho de 
1978, complementa a Convenção 151/
OIT, de 1978, estabelecendo que: a) 
os critérios para reconhecimento das 

organizações sindicais, para fins de 
direitos preferenciais ou exclusivos 
nas negociações, deverão ser objetivos, 
sendo preestabelecidos os relativos ao 
caráter representativo dessas organi-
zações; b) deve ser evitada a prolife-
ração de organizações que cubram as 
mesmas categorias de trabalhadores; 
c) a legislação nacional, ou outro meio 
apropriado, deve fixar a legitimidade 
ativa, no âmbito da Administração 
Pública, para fins de negociações e os 
procedimentos para por em prática as 
condições de trabalho estabelecidas; 
d) especificação, no acordo decorrente 
das negociações, do período de vali-
dade e dos procedimentos de término, 
renovação ou revisão do acordo; e e) a 
natureza e a amplitude das garantias 
concedidas aos dirigentes sindicais 
deve considerar a Recomendação sobre 
os Representantes dos Trabalhadores.

Segundo Vieira da Cunha, o clima 
é de unanimidade em torno da Con-
venção. Depois de aprovado, o Projeto 
de Decreto Legislativo será votado na 
Comissão de Constituição e Justiça e 
no plenário. A Convenção precisará ser 
regulamentada para entrar em vigor.

A Câmara dos Deputados aprovou, 
dia 21 de maio, o Projeto de Decreto Le-
gislativo (PDC) 1.547-B/04, que ratifica 
a Convenção 102 da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT), que fixa as 
normas mínimas de seguridade social, 
adotada em genebra em 28 de junho de 
1952. A Convenção estabelece critérios 
para atendimento dos benefícios previ-
denciários básicos dos trabalhadores, 
como garantia de serviços médicos, 
sejam eles de natureza preventiva ou 
curativa; o auxílio-doença no caso de 
o trabalhador ficar incapacitado para o 
trabalho; benefício de afastamento por 
acidente de trabalho; o seguro desem-
prego e o auxílio velhice, que equivale 
ao benefício da aposentadoria.

Os relatores do PDC na Comissão de 
Trabalho, Tarcísio Zimmermann (PT-RS), 
e de Constituição e Justiça, Maurício Ran-
ds (PT-PE), ressaltaram que a legislação 
previdenciária atual já cumpre os termos 
da Convenção e confere mais benefícios 

do que os determinados na matéria. Por 
outro lado, a normatização de regras 
mínimas, como estipula o texto da OIT, 
colabora para a melhoria das condições 
de trabalho. Em seu parecer, Rands 
destaca que “a Convenção harmoniza-
se com o texto constitucional vigente, 
que inovou ao prever a universalização 
da saúde e a unificação dos regimes 
de previdência urbana e rural”. Para 
entrar em vigor a Convenção precisa 
ser aprovada pelo Senado e sancionada 
pelo Presidente da República. O Brasil 
será o primeiro país da América Latina 
a ratificar a Convenção 102.

O texto, objeto da Mensagem Presi-
dencial 496/04, havia sido enviado ao 
Congresso em 1964, mas foi rejeitado 
na época. Segundo informações do 
Ministério da Previdência, na época, 
o sistema público de previdência no 
Brasil não atingia 50% dos assalaria-
dos, conforme exigido, não agregava 
os trabalhadores rurais e domésticos 

nem cuidava dos acidentes de traba-
lho. A previdência brasileira avançou 
desde então e hoje atende os pontos 
considerados mais importantes pela 
OIT. Os auxílios citados na Convenção 
são disciplinados pela Lei 8.213/91, 
que trata dos planos de benefícios da 
Previdência Social.

O secretário de Políticas de Previdên-
cia Social, Helmut Schwarzer, afirmou 
que a aprovação da proposta de ratifi-
cação da Convenção 102 é uma vitória 
do sistema previdenciário brasileiro e de 
todos os segurados, pois contribui para 
a melhoria das condições de trabalho. 
Segundo Schwarzer, a atual legislação 
previdenciária brasileira já cumpre al-
guns dos termos do documento, mas ele 
destacou que “o Brasil passa a ser líder 
de um processo que precisa ocorrer nos 
demais países da América Latina, muitos 
deles carentes de regras que garantam 
efetiva proteção social dos trabalhado-
res”. (Com agências)

Relator dá parecer favorável à Convenção 151

Deputados aprovam Convenção 102 da OIT

Por meio da Súmula 351, 
o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) definiu uma nova alíquota 
da contribuição para Seguro de 
Acidente do Trabalho. Diz o tex-
to: “A alíquota de contribuição 
para o Seguro de Acidente do 
Trabalho (SAT) é aferida pelo 
grau de risco desenvolvido em 
cada empresa, individualizada 
pelo seu CNPJ, ou pelo grau de 
risco da atividade preponderan-
te quando houver apenas um 
registro.”

A questão foi pacificada na 
sessão de 27 de outubro de 
2004, no julgamento do EREsp 
478.100-RS. Naquela sessão, dis-
cutiu-se não a forma de apuração 
da alíquota do SAT diante da 
diversidade de estabelecimen-
tos componentes da sociedade 
empresarial, mas, sim, sua rela-
ção com a existência ou não de 
registro de cada estabelecimento 
no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ). 

Ao final do julgamento, foi 
firmado o entendimento unâ-
nime de que, se houver inscri-
ções próprias no CNPJ desses 
estabelecimentos, a aferição do 
risco para a apuração da referida 
alíquota deve dar-se em cada um 
deles. Ou o contrário, existindo 
apenas uma inscrição, mas vários 
estabelecimentos, o risco deve ser 
apurado na atividade preponde-
rante da sociedade empresarial 
considerada como um todo. O 
Cadastro Nacional é o banco de 
dados utilizado pela administra-
ção tributária em todos os níveis, 
para identificar o sujeito passivo 
da obrigação fiscal. 

O ministro Castro Meira 
explicou que, se uma determi-
nada empresa possui estabele-
cimentos dotados de certo grau 
de autonomia, mas que não são 
registrados no CNPJ, não se 
pode exigir do fisco que dissocie 
a obrigação tributária a cargo da 
matriz daquela que seria devida 
apenas pela filial. “Pela mesma 
razão, não há como se impor ao 
INSS que individualize os graus 
de riscos (artigo 22, II, da Lei 
8.212/91) – parâmetro utiliza-
do na fixação das alíquotas da 
Contribuição para o SAT – em 
função de unidades da empresa 
que não estão sequer registradas 
no CNPJ”, observou. 

Para o relator, tal imposição 
significaria premiar os que não 
providenciam a regularização 
de suas filiais perante o fisco, em 
detrimento das sociedades que, 
cadastrando suas sucursais, as-
sumem os ônus administrativos, 
fiscais e contábeis decorrentes da 
gestão de uma unidade devida-
mente registrada. (Fonte: STJ)

STJ define 
nova regra de 

contribuição para 
Seguro Acidente 

de Trabalho 

Joaquim José da Silva Filho*

A Constituição Federal, no 
seu artigo 7º, inciso IX, es-
tabelece que são direitos 

dos trabalhadores, além de outros, 
remuneração do trabalho noturno 
superior à do diurno. A Consoli-
dação das Leis do Trabalho – CLT, 
em seu artigo 73, estabelece como 
trabalho noturno as atividades ur-
banas realizadas entre as 22h00 de 
um dia e 5h00 do dia seguinte. A 
hora normal tem a duração de 60 
minutos, mas a hora noturna, por 
disposição legal, é computada como 
sendo de 52 minutos e 30 segundos. 
Ou seja, cada 7 horas noturnas 
trabalhadas, equivalem a 8 horas 
“reduzidas”. 

No trabalho noturno também 
deve haver o intervalo para descan-
so e alimentação. A hora noturna, 
nas atividades urbanas, deve ser 
paga com um acréscimo de, pelo 
menos 20%, devendo ser conside-

rado o adicional mais 
vantajoso, previsto em 
Acordo, Convenção Co-
letiva ou Sentença Nor-
mativa. Por exemplo, no 
caso dos trabalhadores 
da saúde de São Paulo, 
este acréscimo é o do-
bro: 40%, por força da 
Convenção Coletiva de 
Trabalho, conquistada 
pelo SINSAUDE-SP.

Os trabalhadores, en-
tretanto, devem ficar atentos para 
esse informe importante: Se o tra-
balho noturno for prorrogado para 
além das 5h00 da manhã, como é o 
caso da jornada noturna de “12 x 36” 
que, em geral, se inicia às 19h00 de 
um dia, estendendo-se até às 7h00 da 
manhã do dia seguinte, o adicional 
noturno, deve ser pago até às 7h00 da 
manhã, não só até às 5h00, por força 
de jurisprudência consagrada na 
Súmula nº 60, do Tribunal Superior 
do Trabalho.

É claro que o assunto é 
polêmico, mas não desista 
e fique de olho: se o seu adi-
cional noturno não estiver 
sendo pago corretamente, 
primeiro tente o diálogo 
na sua empresa, se não der 
certo, conforme a regra da 
prescrição trabalhista – art. 
7º, XXIX, CF - você tem até 
dois anos, após a extinção 
do contrato de trabalho, 
para reclamar, pleiteando 

todas as diferenças retroativas a cinco 
anos, com integração nas férias, 13º 
salário, FGTS, etc. 

Em caso de dúvidas, consulte o 
seu Sindicato. No site da CNTS estão 
à disposição a legislação e jurispru-
dência citadas neste texto.

 * Diretor de Assuntos 
Trabalhistas e Judiciário da CNTS, 

Secretário-Geral do SINSAUDE-
SP, Advogado e Técnico em 

Segurança do Trabalho.

O seu adicional noturno está sendo pago corretamente?
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Súmula Vinculante nº 1: “Ofende a garantia constitucional do ato jurídi-
co perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, 
desconsidera a validez e a eficácia de acordo constante de termo de adesão 
instituído pela Lei Complementar nº 110/2001.”

Súmula Vinculante nº 2: “É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual 
ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive 
bingos e loterias.”

Súmula Vinculante nº 3: “Nos processos perante o Tribunal de Contas 
da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão 
puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o 
interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial 
de aposentadoria, reforma e pensão.”

Súmula Vinculante n º 4: “Salvo os casos previstos na Constituição Federal, 
o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de 
vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por 
decisão judicial”.

Súmula Vinculante nº 5: “A falta de defesa técnica por advogado no pro-
cesso administrativo disciplinar não ofende a Constituição”.

Súmula Vinculante nº 6: “Não viola a Constituição o estabelecimento 
de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de 
serviço militar inicial”.

Súmula Vinculante nº 7: “A norma do parágrafo 3º do artigo 192 da 
Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava 
a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à 
edição de lei complementar”.

Súmula Vinculante nº 8: “São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 
5º do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de 
prescrição e decadência de crédito tributário”.

Súmula Vinculante nº 9: “O disposto no artigo 127 da Lei 7.210/84 foi 
recebido pela ordem constitucional vigente e não se lhe aplica o limite tem-
poral previsto no caput do artigo 58”.

Súmula Vinculante nº 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, 
art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare 
expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder 
Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte”.

Supremo chega à décima súmula vinculante
Desde o dia 30 de abril de 

2008, quando o plenário do 
Supremo Tribunal Federal 

julgou pela primeira vez um Recur-
so Extraordinário (RE) submetido 
ao filtro da repercussão geral, dez 
temas relevantes já foram decidi-
dos pela Corte. Nos meses de maio 
e junho, o STF aprovou mais sete 
súmulas vinculantes, que incluem 
temas como indexação de vantagens 
ao salário mínimo (nº 4); que asse-
gura legalidade das mais de 1700 
demissões no serviço público desde 
2003 (nº 5), tema que envolve mais 
de 25 mil processos em tramitação 
no Poder Executivo Federal; sobre 
o pagamento de valor inferior ao 
salário mínimo para os jovens que 
prestam serviço militar obrigatório 
(nº 6); a que diz que o parágrafo 
3º do artigo 192 da Constituição 
Federal, um dispositivo que já foi 
revogado e que limitava a taxa de 
juros reais a 12% ao ano, tem sua 
aplicabilidade condicionada à edi-
ção de lei complementar (nº 7), que 
tem o mesmo texto da Súmula 648, 
editada em 2003 pelo STF.

E também a que trata dos efeitos 
da declaração de inconstitucionalida-
de dos dispositivos que tratam dos 
prazos de prescrição e decadência 
em matéria tributária, decidindo 
que a Fazenda Pública não pode 
exigir as contribuições sociais com 
o aproveitamento dos prazos de 10 
anos previstos nos dispositivos decla-
rados inconstitucionais (nº 8); que diz 
respeito à perda de dias remidos por 
falta grave e a constitucionalidade 
do artigo 127, da Lei de Execuções 
Penais (Lei 7.210/84), dispondo que 
a cada três dias trabalhados, o preso 

tem direito ao desconto de um dia da 
pena a que foi condenado (nº 9); a que 
versa sobre o princípio constitucional 
da reserva de plenário, disposto no 
artigo 97 da Carta da República. A 
reserva de plenário determina que, 
somente pelo voto da maioria abso-
luta de seus integrantes, os tribunais 
podem declarar a inconstituciona-
lidade de lei ou ato normativo do 
poder público (nº 10).

As três primeiras súmulas vin-
culantes, aprovadas anteriormente, 
tratam da validade de acordo para 
recebimento de recursos do FGTS, 
impedindo que a Caixa Econômica 
Federal seja obrigada, judicialmente, 
a pagar correções relativas a planos 
econômicos sobre o FGTS nos casos 
em que o banco já tenha feito acordo 
prévio com o correntista (nº 1); de-
clara a inconstitucionalidade de lei 
estadual ou distrital que dispõe sobre 
loterias e jogos de azar, determinan-
do que é de competência privativa da 
União legislar sobre o tema (nº 2); e 
do direito de defesa em processo ad-
ministrativo que tramita no Tribunal 
de Contas da União (nº 3).

As súmulas vinculantes estão 
previstas no artigo 103-A da Cons-
tituição Federal, acrescentado pela 
reforma do Judiciário – a Emenda 
Constitucional nº 45/04. O dispo-
sitivo foi regulamentado em 2006, 
pela Lei 11.417/06. Para ter eficácia, 
toda súmula vinculante tem de ser 
aprovada por, no mínimo, oito dos 
11 ministros do STF. A partir da 
publicação de seus textos no Diário 
da Justiça, elas passam a orientar as 
decisões das demais instâncias do 
Judiciário e dos órgãos da adminis-
tração pública. (Com STF)

Os ministros que integram a Pri-
meira Seção do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) aprovaram, dia 25 
de junho, mais quatro novas súmu-
las de jurisprudência do Tribunal. 
Elas versam sobre matérias que têm 
sido objeto de reiteradas decisões da 
Primeira e da Segunda Turma, que 
examinam processos sobre questões 
de Direito Público.

O termo “súmula” é originário do 
latim sumula, que significa “resumo”. 
No Poder Judiciário, a súmula é uma 
síntese das reiteradas decisões profe-
ridas pelos tribunais superiores sobre 
uma determinada matéria. Com ela, 

questões que já foram exaustivamente 
decididas podem ser resolvidas de ma-
neira mais rápida mediante a aplicação 
de precedentes já julgados.

As quatro novas súmulas, 354 
a 357, abrangem assuntos de alto 
interesse. Dispõem sobre processo 
expropriatório para fins de reforma 
agrária, notificação do ato de exclu-
são do Programa de Recuperação 
Fiscal (Refis) pelo Diário Oficial ou 
internet, cobrança de tarifa básica e 
discriminação de pulsos excedentes e 
ligações de telefone fixo para celular. 
A relatora dos projetos foi a ministra 
Eliana Calmon. 

O Tribunal Superior do Trabalho 
decidiu, em sessão do Tribunal Pleno 
de 26 de junho, dar nova redação à 
Súmula 228 para definir como base 
de cálculo para o adicional de insa-
lubridade o salário básico, a partir 
da publicação da Súmula Vinculante 
4 do Supremo Tribunal Federal, em 
9 de maio. A alteração tornou-se ne-
cessária porque a Súmula Vinculante 
4 do Supremo Tribunal Federal veda 
a utilização do salário mínimo como 
indexador de base de cálculo de 
vantagem de servidor público ou de 
empregado e torna, assim, inconsti-
tucional o artigo 192 da CLT.

A redação anterior da Súmula 228 
adotava o salário mínimo como base 
de cálculo, a não ser para categorias 
que, por força de lei, convenção 
coletiva ou sentença normativa, 
tivesse salário profissional ou piso 
normativo. Por maioria de votos, 
o TST adotou, por analogia, a base 
de cálculo assentada pela jurispru-
dência do Tribunal para o adicio-
nal de periculosidade, prevista na 
Súmula 191. Na mesma sessão, o 
Pleno do TST cancelou a Súmula 17 
e a Orientação Jurisprudencial 2 da 
SDI-1 e alterou a Orientação Juris-
prudencial 47 da SDI-1 para adequá-

Primeira Seção do STJ aprova quatro 
novas súmulas sobre Direito Público 

Íntegra das quatro novas súmulas do STJ,
 com as principais referências: 

Súmula 354: “A invasão do imóvel é causa de suspensão do processo expropria-
tório para fins de reforma agrária.” (Referências: RESP 819.426/GO, RESP 893.871/
MG, RESP 938.895/PA, RESP 590.297/MT e RESP 964.120/DF). 

Súmula 355: “É válida a notificação do ato de exclusão do Programa de Recupera-
ção Fiscal (Refis) pelo Diário Oficial ou pela internet.” (Referências: Lei nº 9964/2000, 
Resolução nº 20/2001 do Comitê Gestor, RESP 778.003/DF, RESP 976.509/SC, RESP 
638.425/DF e RESP 761.128/RS). 

Súmula 356: “É legítima a cobrança de tarifa básica pelo uso dos serviços de 
telefonia fixa.” (Referências: RESP 911.802/RS, RESP 870.600/PB, RESP 994.144/RS, 
RESP 983.501/RS e RESP 872.584/RS). 

Súmula 357: “A pedido do assinante, que responderá pelos custos, é obrigatória, 
a partir de 1º de janeiro de 2006, a discriminação de pulsos excedentes e ligações de 
telefonia fixa para celular.” (Referências: Lei nº 9472/1997, Decreto nº 4733/2003, 
RESP 925.523/MG, RESP 963.093/MG, RESP 1.036.284/MG e RESP 975.346/MG). 
(Fonte: STJ) 

TST fixa novo critério para 
adicional de insalubridade 

la à nova redação da Súmula 228.  
Com a modificação, a redação da 

Súmula nº 228 passa a ser a seguin-
te: "acional de insalubridade - base 
de cálculo - a partir de 9 de maio de 
2008, data da publicação da Súmula 
Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal 
Federal, o adicional de insalubridade 
será calculado sobre o salário básico, 
salvo critério mais vantajoso fixado 
em instrumento coletivo".

Nova redação à Orientação Ju-
risprudencial nº 47 da SDI-1: "hora 
extra - adicional de insalubridade 
- base de cálculo - A base de cálculo 
da hora extra é o resultado da soma 
do salário contratual mais o adicional 
de insalubridade". (Fonte: TST)


