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FSM reúne 150 mil ativistas de 142 países
Fórum da Saúde reafirma Conferência Mundial pelo
Desenvolvimento de Sistemas Universais de Saúde e Seguridade Social
Uma marcha de 50 mil pessoas, no centro
de Belém, abriu a nona edição do Fórum Social
Mundial. Os números retratam a grandiosidade do evento: o total de 135 mil participantes
foi acrescido de trabalhadores voluntários,
tradutores, equipe técnica, jornalistas e demais
envolvidos. Outras 15 mil pessoas estavam
credenciadas pelo Acampamento Intercontinental da Juventude (AIJ) e mais três mil, sendo crianças e adolescentes recebidas na tenda
Curumim-Erê, totalizando 150 mil pessoas.
Foram realizadas mais de 2.300 atividades
autogestionadas, como seminários, cursos,
oficinas e eventos culturais, organizadas por
5.808 entidades de várias partes do mundo,
sendo 4.193 latinas, vindas de 142 países.
A grandeza também pode ser avaliada pela
presença das autoridades. Além do presidente
Lula, outros quatro presidentes
sul-americanos compareceram:
Hugo Chávez, da Venezuela,
Evo Morales, da Bolívia, Rafael
Correa, do Equador e Fernando
Lugo, do Paraguai. Os presidentes
debateram sobre a América Latina
e os desafios da crise econômica
internacional, em contraponto à
realização da reunião de Davos,
e convocaram à unidade e integração da América Latina para
fortalecer os países diante da crise.
Falou-se em “sepultar o capitalismo” e na necessidade de se construir o socialismo do século 21.

José Sousa,
Rosana Pestana,
Dalva Selzler,
Edson Clatino,
Clotilde
Marques e
Jânio Silva

O FSM 2009 Amazônia foi guiado por
três diretrizes estratégicas: ser efetivamente
um espaço onde se constroem alianças que
fortaleçam propostas de ação e formulação
de alternativas; ser hegemonizado pelas atividades autogestionadas; e possuir um claro
acento pan-amazônico. Houve um dia inteiro
dedicado à temática panamazônica – O Dia
da Pan-Amazônia, quando os testemunhos,
painéis, conferências, discussões, marchas e
alianças entre os povos da Pan-Amazônia e o
mundo também compreenderam a 5ª edição do
Fórum Social Pan-Amazônico.
Os participantes do III Fórum Social Mundial
da Saúde definiram como principal bandeira de
luta a garantia da seguridade social universal,
integral e com justiça social/eqüidade. Apontaram, ainda, a necessidade de construção de uma
agenda política comum e aprovaram a realização
da Conferência Mundial pelo Desenvolvimento
de Sistemas Universais de Saúde e Seguridade
Social, marcada para dezembro de 2009, em
Brasília. Os movimentos sociais lançaram a
campanha pelo reconhecimento do SUS como
Patrimônio Social e Cultural da Humanidade,
título concedido pela Unesco. A Confederação
elaborou um informativo especial, distribuído
aos participantes do evento, em que manifesta
sua posição em relação aos eixos temáticos do Fórum da Saúde. Dirigentes da Confederação participaram dos eventos representando, também, as
federações filiadas, e ressaltaram a integração dos
povos como ponto principal do evento.
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CNTS realiza curso de capacitação
de dirigentes sindicais da Região Sul
Com o objetivo de capacitar os dirigentes sindicais das entidades filiadas
a CNTS realiza, no período de 3 a 6
de março, em Florianópolis (SC), em
conjunto com as federações de Santa
Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná,
curso de formação para intervenção
qualificada sobre temas relacionados à
agenda sindical e à conjuntura nacional e sindical. Este é o primeiro curso
seguindo o novo formato aprovado no
planejamento estratégico da Confederação. Outros eventos estão programados para reunir dirigentes das regiões
centro-oeste e sudeste, em São Paulo, no
mês de outubro, e nordeste, em Recife,
no mês de agosto.
“O curso é uma oportunidade a mais
para a formação de quadros sindicais
sobre dois temas que são fundamentais.
Vamos discutir de forma mais ampla
sobre o papel dos sindicatos perante a sociedade, principalmente, nesse momento
em que a sociedade brasileira e mundial

atravessa uma grave crise econômica,
que pode ter repercussões mais ou menos
favoráveis em função da compreensão do
nosso papel e de como interferir para que
os trabalhadores estejam protegidos e as
perspectivas futuras. Outro tema trata
da segurança e saúde dos trabalhadores,
área prioritária da ação sindical porque se
trata da vida do trabalhador. A categoria
da saúde, especialmente pelo tipo de
atividade que exerce, deve ter condições
plenas asseguradas e vamos ver o que a
negociação coletiva nos permite explorar”, ressalta Clóvis Scherer, coordenador
do Dieese no Distrito Federal, entidade
parceira na realização do curso.
Durante o curso será feita a apresentação da CNTS e suas lutas e haverá
debate sobre a relação entre sindicato e
sociedade, abordando a organização da
classe trabalhadora na sociedade, seus
interesses, bem como o papel do sindicato neste contexto. Numa atividade
participativa, segundo o coordenador

do Dieese, os dirigentes vão debater
estas questões relacionando-as aos
conceitos de representatividade, legitimidade, interesses, classe e conflito. O
tema Sindicato e a sociedade no Brasil
busca resgatar a história do movimento
sindical brasileiro, a partir da experiência e conhecimento dos participantes e
fazendo um contraponto com a caracterização do movimento sindical em
outros países.
A saúde no trabalho dos trabalhadores na Saúde: o que é saúde e doença? é
outro tema do curso quando serão discutidas propostas de prevenção de doenças
ocupacionais típicas do trabalhador em
Saúde. Os participantes vão debater,
ainda, sobre os espaços da negociação
coletiva no setor da saúde no Brasil,
incluindo a negociação de cláusulas de
acordos e convenções coletivas de trabalho; a negociação nos espaços públicos
de representação – conselhos de saúde,
SUS, entre outros.

A questão da Previdência Social hoje,
envolvendo o conceito de seguridade
social na Constituição Federal de 1988;
principais mudanças ocorridas na Previdência após duas reformas; a questão
do financiamento e a previdência complementar também serão abordadas no
curso, que deverá concluir com o levantamento dos principais elementos que
devem compor uma agenda nacional e
sindical dos trabalhadores da saúde.
Para melhor aproveitamento pelos
participantes o curso está limitado a 40
pessoas. “Isso permitirá a abordagem
mais profunda dos temas, com participação ativa de todos. Não vamos apenas
ouvir palestras, vamos atualizar conhecimentos e aprender coisas novas do nosso
cotidiano. No formato anterior dos cursos
nos eram dados conhecimentos, mas não
tínhamos aprofundamento, o que agora
vamos ter”, ressalta o diretor de Assuntos
Culturais e Orientação Sindical da CNTS,
Edson Clatino de Souza.
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Reflexões sobre as “crises”

s avaliações negativas por
parte do Dieese e da própria
Organização Internacional
do Trabalho, prevendo o aumento do
desemprego no Brasil e no mundo nos
próximos meses, que a crise econômica
deve encerrar o ciclo de ganhos reais
crescentes obtidos pelos trabalhadores e
que a evolução da crise irá prejudicar as
campanhas salariais dos trabalhadores
e ampliar as dificuldades de negociação
das entidades sindicais, merece uma
profunda reflexão por
parte da classe trabalhadora, especialmente dos
dirigentes sindicais.
Num primeiro momento, o que se viu foi
a pressão dos setores
econômicos em alardear
dificuldades financeiras
e, com esse argumento,
voltar à velha carga de
pressão pela redução dos
custos com mão-de-obra,
sob ameaça de demissões
em massa. A partir daí,
as assinaturas de acordos
para redução de jornada
com corte de salários e
suspensão temporária de
contratos de trabalho se tornaram rotina e atingem os mais variados setores
da economia.
As propostas de redução da jornada
com corte proporcional dos salários
representam a piora no mercado de
trabalho, avalia a OIT no Brasil, que
defende o diálogo entre empresas e
trabalhadores para encontrar soluções
para cada caso concreto. Mas alerta: a
solução não pode ser a precarização do
trabalho. É preciso ter cuidado para que
medidas conjunturais necessárias não
tenham efeito contrário. Sob o fantasma
do desemprego, as entidades com database nesse início de ano correm o risco
de perder o foco do reajuste salarial,
com ganho real, e ampliação dos direitos sociais, para centrar a discussão na
manutenção do emprego.
O manifesto Contra oportunismos
e em defesa do direito social, lançado
pelo juiz da 3ª Vara do Trabalho de
Jundiaí e professor da Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo
(USP), Jorge Souto Maior, e assinado
por juízes, professores, procuradores,

promotores, membros do Ministério
Público do Trabalho, entre outros,
visando garantir a ordem jurídica nas
negociações trabalhistas, alerta para
uma análise mais ampla sobre a origem
e o alcance da crise e chama a atenção
para os oportunismos que se apresentam nesses momentos.
“Todas as avaliações sobre a causa
da presente crise são unânimes em dizer que sua origem não está nos custos
da produção, mas na desregulação do

mercado financeiro e na falta de limites
às possibilidades de ganho a partir da
especulação. Desse modo, as propostas
de superação da crise a partir do postulado da redução do custo do trabalho
revelam-se de todo oportunistas e
descomprometidas com os interesses
nacionais”. Segundo o magistrado,
“além de constituírem atentado à ordem jurídica, as ameaças de dispensas
coletivas representam meras estratégias
de pressão, de natureza política, para
se extraírem vantagens econômicas a
partir do temor e da insegurança que
geram sobre os trabalhadores e, por via
indireta, ao governo”.
O documento avalia que “as ameaças de dispensas coletivas e o ataque
generalizado às garantias trabalhistas
constituem atentado contra a ordem jurídica e o Estado Social” e que “a ameaça de dispensas coletivas, como fator
de imposição de uma solução egoísta,
sacrificando a tudo e todos, constitui,
igualmente, dano social, punível com
indenização específica”.
O governo acena com medidas de

estimulo à geração ou manutenção
do emprego, a exemplo de subsídios
às empresas e do seguro emprego que
está sendo estudado pelos técnicos do
Ministério do Trabalho. De acordo com
o ministro Carlos Lupi, com o novo
seguro, sobrariam mais recursos que
seriam gastos no seguro desemprego e
os trabalhadores seriam duplamente beneficiados, com a garantia do emprego
e de algum benefício para o empresário.
O seguro emprego teria caráter geral,
mas atendendo a especificidades
de cada setor, com base no diálogo tripartite: trabalhadores,
empregadores e governo, para
definir os beneficiários.
De acordo com o Dieese
há cinco anos a maioria das
negociações entre empresários
e trabalhadores tem reajustes
acima da inflação, com ganho
real de quase 90% dos casos,
em 2007, o maior percentual desde 1996. Pesquisa do
Departamento aponta que
o crescimento da massa dos
rendimentos – volume que
as famílias dispõem para os
gastos – conseguido a partir
de 2004 foi um dos principais
motores do aumento do consumo e do
crescimento econômico.
E esse crescimento econômico beneficiou, especialmente, os mais variados
setores da economia brasileira, cujos
lucros têm sido divulgados constantemente, além da política de governo de
estímulo e subsídio para os setores produtivos. Portanto, não se justifica que
a primeira medida para superar a crise
econômica sejam as demissões, cortes
nos salários, suspensão dos reajustes ou
redução de direitos sociais conquistados
a duras penas.
A CNTS ressalta a importância da
unidade de ação do movimento sindical
para o enfrentamento dos efeitos nefastos da crise financeira real, separando
o joio do trigo, e exigindo do governo
medidas enérgicas e imediatas, e do setor patronal, especialmente dos setores
econômicos beneficiados com recursos
públicos, o compromisso da garantia
do emprego e manutenção dos direitos
trabalhistas e sociais.
Diretoria da CNTS

Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Saúde
SCS - Ed. Baracat Salas 1604/06 Fone/Fax: (61) 3323-5454 Brasília-DF

home-page: www.cnts.org.br
Email: cnts@cnts.org.br
Diretoria Efetiva
José Lião de Almeida - Presidente
João Rodrigues Filho - Vice-Presidente
Jânio Silva - 1º Vice-Presidente
Domingos Jesus de Souza - 2º Vice-Presidente
Valdirlei Castagna - Secretário-Geral
Paulo Pimentel - 1º Secretário
Clotilde Marques - 2º Secretário
José Caetano Rodrigues - Tesoureiro-Geral
Adair Vassoler - 1º Tesoureiro
Antonio Lemos - 2º Tesoureiro
Dalva Maria Selzler - Diretora de Patrimônio
Lucimary Santos Pinto - Diretora Social e de
Assuntos Legislativos
Clair Klein - Diretor de Assuntos Internacionais
Edson Clatino de Souza - Diretor de Assuntos
Culturais e Orientação Sindical
Joaquim José da Silva Filho - Diretor de Assuntos
Trabalhistas e Judiciários
Mário Jorge dos Santos Filho - Diretor de
Assuntos de Seguridade Social
Diretores Suplentes
Carlos José Suzano da Silva
Terezinha Perissinotto
Claudionor José da Silva
Mario Luiz Cordeiro
Sidney José Gomes Bettu
Aparecida dos Santos de Lima
Silas da Silva
Carlo Geovani de Oliveira Corrêa
José Bernardo da Silva
Sueli Aparecida Koupak
Carlos Cesar Rodrigues
José Sousa da Silva
Emerson Cordeiro Pacheco
Domingos da Silva Ferreira
Milton Carlos Sanches
Jaime Ferreira dos Santos
Conselho Fiscal – Efetivos
Remi Borazo, José Paulo da Silva e Walter José
Bruno D’Emery
Conselho Fiscal – Suplentes
José Carlos dos Santos, Ana Maria Mazarin da
Silva e Vaina Dias de Paula Silva
Delegação Internacional
Maria de Fátima Neves de Souza, Maria Salete
Cross, Lúcia Maria Flach, Severino Ramos de
Souto, Leodália Aparecida de Souza, Nadia
Sloboda Chaneiko, Lamartine dos Santos Rosa,
Carlos Eduardo Martiniano de Souza, Rosana
Araújo Pestana
Conselho Editorial
José Lião de Almeirda, João Rodrigues Filho,
José Caetano Rodrigues, Joaquim José da Silva
Filho.

Diretoria discute processo eleitoral do Cofen
A Diretoria Efetiva da CNTS se reúne no período de 17 a 20 de março, em Brasília,
para discutir questões administrativas e estratégias políticas para o segundo bimestre de
2009. Entre os temas de destaque da pauta está a agenda do Poder Legislativo para este
ano, especialmente quanto à tramitação de propostas relevantes para os trabalhadores
em geral e, em especial, os da saúde, como a que trata da jornada de 30 horas para os
profissionais da enfermagem, que dispõe sobre os conselhos profissionais, que cria o
Sistema S da Saúde. Os diretores vão avaliar a campanha pela rejeição do texto original
do PLS 26/07 e também a retomada dos cursos de formação de dirigentes. E receberão
representante do Cofen para o debate acerca da proposta de mudanças no processo
eleitoral do Conselho. Os membros do Conselho Fiscal da Confederação também vai se
reunir para análise do orçamento.
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ENSP/Fiocruz forma
primeira turma
de negociadores
no SUS em maio
A primeira turma de negociadores do trabalho no Sistema Único de Saúde deve concluir o curso
em maio deste ano. Atualmente,
o Curso de Aperfeiçoamento em
Negociação do Trabalho no SUS
tem 26 turmas em andamento em
todo o país, com uma média de 25
alunos por turma, com o objetivo
de formar gestores públicos e privados e trabalhadores da saúde,
para potencializar a capacidade
de negociação do trabalho em
saúde, de modo a consolidar e
aperfeiçoar o Sistema Nacional
Permanente de Negociação do
SUS. A CNTS tem dirigentes participando do curso. As inscrições
para novas turmas serão abertas
neste mês de março.
O SiNNP-SUS tem como premissa os princípios e as diretrizes
do SUS. Com objetivo de capacitar
pessoal para negociar o trabalho
no SUS, em 2005, a Mesa Nacional de Negociação Permanente
deliberou a criação do curso a
distância, que tem como objetivo
oferecer ferramentas para a implementação de novas mesas e o
fortalecimento das já existentes. O
objetivo da mesa de negociações
é evitar conflitos, que poderiam
resultar em greves, por exemplo, e
avançar para melhores condições
de trabalho e de funcionamento
do SUS.
O curso é realizado em parceria do Departamento de Gestão
e da Regulação do Trabalho em
Saúde (DEGERTS/SGETS/MS)
com a Escola Nacional de Saúde
Pública Sergio Arouca - ENSP/
Fiocruz, por meio da Educação a
Distância, e a Organização PanAmericana de Saúde (OPAS).
Tem carga horária total de 180
horas, distribuídos por seis
meses consecutivos. A meta do
programa é formar dois mil negociadores em saúde.
O SUS emprega atualmente
cerca de dois milhões e quinhentos mil trabalhadores. Para estabelecer um diálogo entre os gestores
e os trabalhadores do sistema, no
que tange a plano de cargos de
salários, jornada de trabalho, criação de concursos, além de evitar
situações de conflito e possibilitar
a existência de um espaço para
construção conjunta de um plano
de trabalho e uma agenda de
prioridades, foi instituída a Mesa
Nacional de Negociação do SUS.
A mesa foi criada em 1993, mas
não obteve sucesso. Em 1997, foi
reinstalada, mas apenas em 2003
ressurgiu como um projeto do
governo.
A experiência de mesas de
negociação é única no serviço
público. Atualmente, são 28
mesas pelo país, sendo 12 municipais e 16 estaduais. Todas
acompanhadas pelos respectivos
conselhos de Saúde. (Fonte: Informe ENSP)
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Em defesa dos Auxiliares
e Técnicos de Enfermagem!

articipe do abaixo-assinado
pela rejeição do texto original
do PLS 26/07 e acompanhe a
tramitação da proposta no Senado
Federal acessando o sítio da CNTS –
www.cnts.org.br. A Confederação e
suas entidades filiadas carregam, há
anos, a bandeira da qualificação profissional, em todos os níveis, aliada
à implantação do Plano de Cargos
e Salários, a condições dignas de
trabalho, ao combate à terceirização,
que considere o conceito de trabalho
para o SUS, com vistas à prestação
de serviços de qualidade, e que dê
acesso dos profissionais a cursos superiores. “Nossa luta é pela rejeição
do texto original do PLS 26/07, uma
proposta inadequada, inoportuna e
insustentável! A CNTS estará vigilante”, afirma o presidente José Lião
de Almeida.
O PLS 26/07, que altera a Lei
7.498/86 no sentido de fixar prazo
para concessão de registro profissional a auxiliares e técnicos de enfermagem e parteiras, foi devolvido
ao relator, senador Augusto Botelho
(PT/RR), para continuar a tramitação na Comissão de Educação.
Em seu parecer preliminar, Botelho
atendeu a reivindicação da CNTS
em relação à não definição de prazo

e não obrigatoriedade da
formação de nível superior
desses profissionais.
Em seu parecer, com
substitutivo, que deverá
ser apresentado à Comissão, Augusto Botelho
estabelece apenas que
“os auxiliares e técnicos de enfermagem e as
parteiras, em exercício
profissional na data de
entrada em vigor desta
lei, terão acesso diferenciado aos cursos para
graduação e nível superior
em enfermagem, segundo dispuser
o regulamento”.
O senador destaca ser preciso
“promover mudanças na estrutura
do atendimento de saúde, focadas
na qualificação dos profissionais de
enfermagem”, e reconhece que os
prazos estabelecidos no texto original
do projeto – final de 2017 – “serão
insuficientes, mormente se considerarmos a capacidade instalada das escolas superiores sobre as quais cairá a
responsabilidade de dar graduação a
todo esse contingente de trabalhadores”. Augusto Botelho acrescenta que
“seria irrealístico estabelecer prazos
para a transformação de todos os

auxiliares e técnicos
em enfermeiros em
curto período” e afirma ser “mais razoável estabelecer um
sistema que favoreça
o acesso ao ensino superior dos profissionais que necessitam
de qualificação”.
Está em debate a
criação de um grupo
formado por representantes da Secretaria
de Gestão do Trabalho
e Educação na Saúde,
do Ministério da Saúde, da ABEn,
da FNE, do Cofen e da CNTS para
estudar uma nova proposta que
atenda à necessidade e condições
para a qualificação dos profissionais
da enfermagem. “A CNTS apóia a
iniciativa de se estimular e garantir
a qualificação profissional e, nesse
sentido, caminha o novo parecer e
o substitutivo do relator ao PLS 26.
Quanto à discussão de uma nova
proposta, continuaremos a defender, antes de tudo, a adoção de uma
política pública de incentivo à qualificação e formação dos profissionais
da saúde”, destaca o diretor José
Caetano Rodrigues.

Comitês da CNTS terão propostas
contra o preconceito e a discriminação
Propostas no sentido de combater o preconceito e a discriminação no trabalho serão apresentadas pelos comitês de raça,
gênero, LGBT e jovens na reunião
da diretoria da CNTS, prevista
para os dias 17 a 20 de março. “A
partir da CNTS vamos trabalhar
junto à base a inclusão desses
segmentos e medidas de combate
ao preconceito e à discriminação.
Vamos construir propostas no
coletivo da Confederação para
que sejam aprovadas orientações
a serem incluídas nas convenções
coletivas por todos os sindicatos
da categoria”, ressalta a coordenadora do Fórum dos Comitês, Lucimary
Santos Pinto, diretora Social e de
Assuntos Legislativos da CNTS.
Um levantamento sobre tipos de
cláusulas inclusivas desses segmentos
está sendo feito pela diretora e a idéia
é que as sugestões aprovadas pelos
comitês e pela diretoria da Confederação sejam incluídas nas negociações
das datas bases ainda deste ano. Na
reunião, em março, os membros dos
comitês, deverão também aprovar as

Wellington Ferreira (jovens).
A orientação para que as
federações filiadas e sindicatos
vinculados incluam em suas
negociações coletivas cláusulas
que proíbam a discriminação e
o preconceito e também promovam a inclusão dos segmentos
de raça, gênero, LGBT e jovens
no mercado de trabalho faz parte
do projeto da ISP que visa “fortalecer o movimento sindical para
que seja mais inclusivo e com
igualdade de oportunidades” e
Reunião dos comitês especiais da CNTS
das campanhas desenvolvidas
para cada segmento.
“A CNTS é a primeira entidade
normas de funcionamento do Fórum
de estrutura em âmbito nacional,
dos Comitês da CNTS. São membros
filiada à ISP, a aprovar proposta de
efetivos e suplentes dos comitês, além
tamanha importância e deverá servir
de Lucimary Santos, os dirigentes
de exemplo para outras entidades
Clair Klein, Clotilde Marques e Mário
do movimento sindical brasileiro e
Jorge dos Santos Filho (raça); Maria
até internacional. A Confederação
Salete Cross, Domingos Jesus de Souassumiu o vanguardismo e o desafio
za, Dalva Selzler e Edson Clatino de
de ser a primeira e quem começa tem
Souza (gênero); Jair Jorge dos Santos,
a honra, mas também a responsabiElaine de Oliveira, Aparecida dos
lidade de ser exemplo”, ressaltou
Santos Lima e Paulo Sérgio Ferreira
a secretária Sub Regional da ISP/
(LGBT); e Tatiane de Castro, Gilmara
Brasil, Mônica Valente.
Mota, Adailton Antônio da Silva e

MTE define prazo para substituição de perfurocortantes
Os empregadores devem promover a substituição dos materiais
pérfurocortantes por outros com
dispositivo de segurança no prazo
máximo de vinte e quatro meses contados a partir da data de publicação
da Portaria 939, de 18 de novembro de
2008, em obediência ao que determina
a Norma Regulamentadora 32, que
dispõe sobre saúde e segurança do
trabalhador da saúde. Nesse sentido,

o Ministério do Trabalho e Emprego
editou a Portaria 939, publicada
no Diário Oficial da União de 19 de
novembro de 2008 (Seção 1, pág. 238)
com o cronograma previsto no item
32.2.4.16 da NR 32.
O prazo é de seis meses para divulgação e treinamento dos trabalhadores e de 18 meses após esse período
para implementação e adaptação de
mercado. As empresas que produ-
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zem ou comercializam materiais perfurocortantes devem disponibilizar,
para os trabalhadores dos serviços de
saúde, capacitação sobre a correta utilização do dispositivo de segurança.
O empregador deve assegurar, aos
trabalhadores dos serviços de saúde,
a capacitação prevista. (Fonte: MTE)
Leia a íntegra da portaria no sítio da
Confederação, www.cnts.org.br, no
item documentos.
3
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III Fórum Social Mundial da Saúde

Seguridade social universal, integral,
com justiça e eqüidade é a principal bandeira

O

s participantes do III Fórum
Social Mundial da Saúde,
que reuniu aproximadamente 2.000 pessoas de 25 países e 130
organizações na Cidade de Belém do
Pará, entre os dias 25 e 27 de janeiro,
definiram como principal bandeira
de luta “a garantia da seguridade
social universal, integral e com justiça social/eqüidade – entendida a
seguridade social como a garantia
ao trabalho e remuneração digna, à
habitação, ao alimento, aos serviços
públicos como água, saneamento,
transporte, à proteção social, à educação e à saúde, com o objetivo de
produzir qualidade de vida para
um bem viver”. Apontaram, ainda,
a necessidade de construção de uma
agenda política comum e aprovaram
a realização da Conferência Mundial
pelo Desenvolvimento de Sistemas
Universais de Saúde e Seguridade
Social, marcada para dezembro de
2009, em Brasília.
Dentro da programação oficial do
Fórum Social Mundial o Fórum Social
Mundial da Saúde realizou atividade
com o tema A Crise do Neoliberalismo
e o Direito à Saúde: Elementos para
uma Agenda Internacional a partir do
III FSMS. A oficina foi um momento
de apresentação, socialização e debate dos principais temas abordados
dentro do Fórum da Saúde, com apresentação dos antecedentes e objetivos,
métodos e produtos esperados do
III FSMS. Dirigentes da CNTS participam dos eventos representando,
também, as federações filiadas.
Ao abrir oficialmente, dia 26, o
III Fórum Social Mundial da Saúde,
o ministro da Saúde, José Gomes
Temporão, anunciou a realização da

1ª Conferência Mundial para o Desenvolvimento de Sistemas Universais
de Saúde e Seguridade Social. “A
conferência será uma oportunidade
de debatermos, ainda em 2009 e com a
participação de gestores estrangeiros,
o acesso integral à saúde, a defesa
dos sistemas universais e a garantia
de qualidade de vida, solidariedade
e paz às populações”, afirmou o ministro. A expectativa é que cerca de 70
países participem do encontro.
Durante a solenidade de abertura
do Fórum de Saúde, os movimentos
sociais também lançaram a campanha pelo reconhecimento do Sistema
Único de Saúde como Patrimônio
Social e Cultural da Humanidade,
título concedido pela Unesco. A
candidatura foi lançada pela Central
de Movimentos Populares (CMP) e
o Conselho Nacional de Saúde, que
receberam o apoio de movimentos
sociais nacionais e estrangeiros.
“Considero importante essa iniciativa dos movimentos sociais pelas
características do modelo brasileiro
de saúde pública”, comentou Temporão, que destacou as políticas
públicas focadas na atenção básica.
A preparação para a conferência
inclui a realização do Dia Mundial
de Luta, em 7 de abril de 2009, “pela
defesa da adoção dos sistemas universais de saúde e seguridade social em
um processo de leitura das particularidades nacionais e internacionais para
definir como avançar nossos sistemas
de saúde e seguridade social”. Nesse
mesmo sentido, o lançamento da campanha pelo reconhecimento do SUS
“como patrimônio imaterial e cultural
da humanidade abriu caminho para
uma agenda de revisão profunda da

novos profissionais da saúde no compromisso pelo bom atendimento das
pessoas e pelo alcance de resultados
em qualidade de vida”.
Entre os dias 27 e 31, a Política
Nacional de Humanização (PNH)
do Ministério da Saúde apresentou
a “Mostra Interativa HumanizaSUS,
o SUS que dá certo”, que abrange
vídeos, fotos, literatura de cordel,
jogos eletrônicos e depoimentos de
usuários e trabalhadores na saúde
envolvidos com a humanização,
além de apresentar aos participantes
do FSM os princípios e diretrizes da
PNH, além da história dos 20 anos do
SUS e cinco anos do HumanizaSUS,
programa desenvolvido com o objetivo de efetivar os princípios do SUS
no cotidiano das práticas de atenção
e gestão, qualificando a saúde pública
no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores
e usuários. (Fonte: Ag. Saúde)
experiência brasileira para resgatar
seus compromissos originários e
aportar ao debate internacional sobre
a importância e transcendência dos
sistemas universais para o bem estar
das populações”.
As principais recomendações do
FSMS para a ação em prol da luta
pelo direito à saúde e à seguridade
social e suas relações com o mundo
do trabalho e o ambiente, incluem
“apoiar a luta pela democratização
dos avanços do conhecimento humano expressos na ruptura do sistema
de patentes no campo dos medicamentos, insumos e equipamentos
para a saúde; lutar pela dignificação
e qualificação do trabalho com seguridade social; abordar a formação de

Retrospectiva - O I Fórum Social
Mundial da Saúde, realizado em 2005
em Porto Alegre (RS), originou um
conjunto de propostas para o setor
saúde, sistematizadas na Declaração
Final. Indicou também, a realização
dos Fóruns Sociais Continentais da
Saúde para 2006 e o II Fórum Social
Mundial da Saúde para 2007, realizado no Kênia, África, discutindo o
tema da saúde pública desde a realidade africana, indicando que a saúde
da África é o espelho da situação da
saúde no mundo. No II FSMS foi acordada a realização da 1ª Conferência
Mundial sobre Sistemas Universais
de Saúde e Seguridade Social a ser
realizado no Brasil em 2008, adiada
para 2009. (Fonte: FSMS)

CNTS manifestou posição sobre eixos temáticos
Nos vários painéis do Fórum da Saúde
foram debatidos temas essenciais para a
“construção da agenda política possível e
necessária frente à crise mundial e o direito
à saúde e à seguridade social”. A Confederação elaborou um informativo especial,
distribuído aos participantes do evento, em
que manifesta sua posição em relação aos
eixos temáticos do Fórum da Saúde.
Direitos humanos à saúde e seguridade social – A CNTS aponta a
necessidade de implantação de políticas
públicas que efetivamente assegurem a
saúde e a seguridade social como direito
universal de todo cidadão e base de desenvolvimento social e humano.
A crítica à economia política do modelo de desenvolvimento neoliberal e
seu impacto nos sistemas de saúde e seguridade social – O tema merece atenção
especial. A agenda neoliberal colocada
vem contemplar os interesses privados
de prestação de serviços de saúde, com
fortes privilégios do econômico sobre o
4

te no segmento da saúde. O resultado é
a precarização da força de trabalho, na
medida em que as negociações coletivas
são prejudicadas; a baixa qualidade na
prestação dos serviços, tendo em vista
que na saúde não há atividade meio e
todos devem possuir preparo especial
para o atendimento; e à fragmentação
da organização sindical, inviabilizando
conquistas.
social. É importante a defesa da saúde
pública de qualidade, sob a responsabilidade e gestão do Estado, por meio do
Sistema Único de Saúde, com controle social, através do fortalecimento dos Conselhos de Saúde, e regulamentação urgente
da Emenda Constitucional 29/00, como
forma de garantir recursos suficientes e
permanentes para o SUS.
O mundo do trabalho e o trabalhador
da saúde – É extremamente desastroso o
processo de flexibilização dos direitos trabalhistas e de terceirização, especialmen-

Saúde e Meio Ambiente – O equilíbrio ecológico e a preservação dos
recursos naturais representam enorme
desafio para a segurança do direito
humano à saúde neste século. Torna-se
importante o fortalecimento de campanhas de conscientização social, no
sentido da preservação da natureza e
meio-ambiente, que se evite a exploração da natureza para fins econômicos
e adoção de medidas que revertam os
efeitos do aquecimento global.
Democracia direta, sistemas democráticos, poder popular e a garantia do
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direito à saúde e à seguridade social – A
defesa dos direitos sociais a todos os cidadãos, sem exclusão, deve ser bandeira
de luta de todos nós. É preciso encontrar
alternativas políticas para assegurar a
todas as pessoas atenção em saúde e seguridade social, sem discriminação.
Pela construção de sistemas democráticos/socialmente justos de saúde e
seguridade social – A CNTS avalia como
necessário e urgente reforçar o processo
democrático e os mecanismos de controle
social. Deve-se destacar a importância do
papel dos conselhos municipais, estaduais e Nacional de Saúde, como instrumento de promoção e controle social do SUS,
com a participação efetiva da sociedade
civil organizada na sua construção, acompanhamento e fiscalização. A presença
de representantes dos segmentos que
compõem o setor saúde contribuirá para
legitimar as decisões dos conselhos e para
que as deliberações das conferências sejam inseridas nas diretrizes das políticas
públicas de saúde.
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Fórum Social Mundial definiu
agenda de mobilizações para 2009

erca de 100 mil participantes
do Fórum Social Mundial
se reuniram na “Assembléia
das Assembléias” para avaliação
dos temas discutidos durante os
seis dias da nona edição do evento. No chamado Dia das Alianças,
entidades e movimentos sociais e
de trabalhadores apresentaram as
principais demandas surgidas durante as 22 assembléias com temas
específicos como Pan-Amazônia,
direitos humanos, população negra,
mulheres, crise financeira e meio
ambiente. O começo das articulações
para a realização do 5º Fórum Social
Mundial Pan-Amazônico foi uma
das principais decisões. Os participantes reafirmaram a existência de
uma alternativa ao abalado sistema
capitalista global.
Foram tratados temas como demarcação de terras e o reconhecimento dos direitos coletivos dos povos
indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais; o combate ao
modelo energético para a construção
de hidrelétricas; combate aos danos
ambientais causados pelas grandes

mineradoras; e uma discussão geral
sobre o futuro da Pan-Amazônia.
Ao contrário de outros encontros,
o Fórum não apresentou uma carta
com prioridades ou propostas a
serem desenvolvidas até a próxima
edição. Apesar das convergências, a
multiplicidade de discussões impediu a formulação de um documento
único. Segundo os organizadores, o
FSM não termina ao final do evento,
seus resultados continuam após o
encerramento. Em vez de tomar
decisões vinculantes, o principal
papel do Fórum é criar uma grande
rede de contatos e a oportunidade de
discussões entre os ativistas. “Este
não é um Fórum para decidir nada
homogeneamente. Não queremos
fazer a velha política. Queremos uma
nova cultura política. Não é para
ninguém ser dirigente de ninguém”,
avaliou Cândido Grzybowski, um
dos fundadores do FSM, que vê como
desafio para o Fórum a “revolução de
mentalidades”. Para Oded Grajew,
também fundador do FSM, o papel
do que os organizadores chamam de
“processo do Fórum Social” é disse-

minar as mensagens extraídas.
Como a organização do evento
tem em sua carta de princípios a
decisão de não adotar posições oficiais, para não forçar um consenso, a
assembléia final definiu uma agenda
de mobilizações, adotando dezenas
de resoluções e propostas que serão
temas de um programa de mobilizações ao redor do mundo em 2009. As
articulações, resultaram em um longo
cronograma de protestos mundiais a
serem feitos em todos os encontros
de cúpula que envolvam a Organização do Tratado do Atlântico Norte
(Otan), o G-8 (grupo dos sete países
mais industrializados do mundo
mais a Rússia) e o G-20 (grupo que
abrange também economias emergentes). Os protestos serviriam para
“marcar posição” e tentar influenciar governos para que optem por
alternativas a políticas consideradas
globalizantes e neoliberais.
Dentre as ações que devem ocorrer ainda neste ano estão a semana
contra a guerra e o capitalismo, de
28 de março a 4 de abril, para pressionar por uma drástica mudança na

Um encontro marcado pela integração dos povos
Um imenso espaço de
intercâmbio de experiências
e práticas, de denúncias, de
alertas e de debates no sentido de consolidar a democracia com justiça social. A
teoria se consolidou na prática durante a realização da
9ª edição do Fórum Social
Mundial e terceira edição do
Fórum Social Mundial da
Saúde, conforme avaliação
dos diretores da CNTS, que
representaram a Confederação e federações filiadas no
encontro em Belém. Todos
ressaltaram a integração dos
povos como ponto principal
do evento.
“O evento é de fundamental importância dentro
da política sócio-econômica
a que se propõe, pela diversidade dos temas e pelo
contato com diversos povos,
línguas e culturas, numa
harmonia que envolveu as
pessoas no ambiente”, avalia Jânio Silva. Segundo ele,
o evento, como um todo,
atingiu seu objetivo, de defender a Amazônia e discutir
o momento. “Cada segmento
buscou discutir dentro do
Fórum seus objetivos, colocar seus problemas para o
mundo, num grande espaço
para discussão e denúncias.
E com isso cada um conhece
um pouco das diferentes realidades de cada país, de cada
região”, explica, destacando
como novidade a intensa
participação das classes mais
oprimidas.
“O Fórum foi muito bom
pela integração entre os
povos. Participamos efetivamente da passeata e de

Delegação da CNTS
oficinas de estudo, buscando
os temas de maior interesse”,
disse José Sousa da Silva.
Com ele concorda Dalva
Selzler. “A integração dos
povos em torno de um só
objetivo foi a marca das discussões acerca do controle da
crise econômica e em defesa
da paz. A grande novidade
do Fórum da Saúde é que a
cada evento os movimentos
sociais vêm se fortalecendo”,
ressaltou.
Para Edson Clatino de
Souza, o evento vale pelo
aprendizado. “O Fórum é
válido pela troca de experiências, de culturas, nos
permite conhecer outras
realidades”, afirmou. Rosana Araújo Pestana também
apontou como fator de destaque a ampliação dos conhecimentos. “Acompanhamos
debates amplos, numa visão
global, com pessoas preocupadas em denunciar os problemas e discutir as soluções
em conjunto. A passeata foi
um grande momento, onde

todos marcharam por uma
causa só: a expectativa de
mudanças para melhor”.
Também chamou a atenção dos dirigentes da CNTS
o interesse das delegações
dos vários países pelo modelo brasileiro de saúde pública, com intensos debates
sobre o Sistema Único de
Saúde. “Foram levantadas
as questões prioritárias da
saúde pública, os objetivos
e princípios do SUS e as dificuldades de sua aplicabilidade”, informou José Sousa.
Para Clotilde Marques, os
debates e conclusões foram
importantes, na medida em
que foram apresentadas as
dificuldades, mas também
programas que apresentam
resultados positivos, a exemplo do modelo adotado pelo
Grupo Hospitalar Conceição,
do Rio Grande do Sul. “As
boas experiências devem
servir de modelo para outros
estados, possibilitando que
o SUS seja melhor aproveitado. Povo sem saúde não
tem qualidade de vida”,
argumentou.
A distribuição das palestras e oficinas em espaços diferentes e o grande
número de participantes
foram responsáveis pelas
dificuldades encontradas
pelos participantes do Fórum. Jânio Silva e Edson
Clatino descreveram bem
os desencontros: o Fórum é
uma grande organização desorganizada. O que importa,
no entanto, é a democracia
da participação e, principalmente, o alcance e o retorno
das discussões.
Janeiro/Fevereiro de 2009

balança política mundial: contra a
destruição da Amazônia, no dia 12 de
outubro, com ações para reivindicar
os direitos dos povos indígenas em
todo o mundo; e em defesa da Palestina, em 30 de março, que pretende
impor um boicote comercial, sanções
internacionais e políticas para cancelar investimentos, com o objetivo de
forçar Israel a interromper incursões
militares contra Gaza e a engajar-se
em verdadeiras negociações de paz;
organização de um fórum social
temático sobre povos indígenas; um
ato pelo direito das mulheres, no dia
8 de março.
Também devem ocorrer manifestações durante o Fórum Mundial das
Águas, a ser realizado em Istambul,
na Turquia, e para pressionar países
a agir contra as mudanças climáticas,
durante a próxima Conferência do
Clima da ONU. Em 2010 o evento
será descentralizado, com um dia
de desmobilização global. Um FSM
único voltará a ocorrer em 2011,
provavelmente na África ou nos
Estados Unidos. (Fontes: Agência
Brasil, FSM)

“Não vamos pagar pela crise.
Que paguem os ricos”

A crise global foi tema comum,
com o consenso de que a fatura terá
de ser paga pelos ricos. Os pobres
vão resistir e protestar. O enfoque
que ganhou a adesão de todos
partiu dos principais braços de
mobilização do FSM, os movimentos sociais e sindicais: “Não vamos
pagar pela crise. Que paguem os
ricos”, anunciaram os participantes
na assembléia de encerramento do
Fórum Social Mundial.
“O mundo mudou tanto que
era impossível dizer que um bispo
da Igreja Católica seria presidente
do Paraguai, que um jovem economista ia chegar à presidência do
Equador, impossível pensar que
um índio chegasse à presidência
da Bolívia e, aqui no Brasil, era impossível pensar que um torneiromecânico seria presidente. Mas as
coisas não param por aqui, quem
podia pensar, que teórico poderia
prever, que o país do apartheid
que matou Martin Luther King, ia
eleger um negro para presidente
dos Estados Unidos?”, observou o
presidente Lula. O governo federal
foi representado também por 12
ministros.
Para o presidente da Bolívia,
Evo Morales, o FSM foi “o início
de uma série de encontros dos
presidentes antineoliberais contra
o capitalismo”. Ele propôs a criação de campanhas para combater
a crise, fortalecer a economia e a
soberania das nações pobres; por
uma nova ordem econômica e social de justiça e desenvolvimento;
e que valorize a humanidade.
O presidente do Equador, Rafael Correa, disse que o nascimento
do socialismo do século 21 exige
uma ação conjunta e coletiva e
um papel importante ao Estado.

Fernando Lugo, presidente do
Paraguai, ressaltou a importância
e os objetivos do Fórum. “Estamos
ensinando para todos que existe
uma alternativa, que é possível
transformar o planeta. Os que perguntam para que serve o FSM não
aprenderam a olhar ao seu redor –
há mudanças na América Latina e
a esperança de que haja mudanças
no norte também”, disse.
Hugo Chávez avaliou que “a
cada ano que passa o evento político mais importante do mundo
é o Fórum Social Mundial”. Disse
que, assim como a América Latina
recebeu a maior dose de veneno
neoliberal, foi também onde brotaram com mais força as mudanças
que vão transformar o planeta.
As entidades do movimento
social aprovaram uma declaração
conjunta em que apontam a resistência às políticas de governos e do
setor financeiro, que descarregam
os efeitos da crise nas classes oprimidas, destacando que as medidas
adotadas para contornar a crise
procuram somente socializar as
perdas para assegurar a sobrevivência de um sistema baseado na
privatização de setores estratégicos, da mercantilização da vida e
da transferência dos recursos dos
trabalhadores à classe capitalista.
A declaração afirma que, para
enfrentar a crise, é necessário ir à
raiz dos problemas e avançar na
construção de uma alternativa
radical que elimine a dominação
do sistema capitalista e construa
uma sociedade baseada na satisfação das necessidades sociais e no
respeito aos direitos, com participação popular em um contexto de
liberdades políticas totais. (Fontes:
Agência Brasil, FSM)
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CNS aprova agenda política para 2009

A

reafirmação do SUS, a
valorização do trabalho, promoção da saúde
e democratização do financiamento do Sistema Único de
Saúde, com a regulamentação
da Emenda 29, estão entre as
prioridades do Conselho Nacional de Saúde (CNS) para
2009. A agenda, aprovada
pelos conselheiros, propõe
a reversão da privatização e
o fortalecimento do controle
social, além da “humanização como instrumento vital e
Plenário do Conselho Nacional de Saúde
fundamental para viabilizar e
fortalecer o SUS de acordo com seus
econômicas que atendem aos interesses
princípios”.
mais conservadores, continua atrelado
Em documento aprovado e defenaos apelos superados e retrógrados
dido no III Fórum Social Mundial
voltados para a lógica centrada no hosda Saúde, o Conselho ressalta que o
pital, na medicalização e no exame de
SUS é a maior conquista da história
alto custo, prioritariamente contratados
recente do povo brasileiro. “Aprovajunto ao setor privado.
do na contramão da história, quando
O documento lamenta não ter
a lógica majoritária no mundo era
sido construído uma rede regionainversa e contra hegemônico num
lizada e hierarquizada de proteção
país como o Brasil que tem como eie de promoção da saúde a partir
xos sociais históricos predominantes
de ações intersetoriais, e afirma ser
a concentração de renda e de poder, o
necessário combater a precariedade
SUS é, sem dúvida e apesar de tudo
do trabalho no SUS, “configurada em
isso, um dos principais responsáveis
salários aviltantes, vínculos terceiripela melhoria da qualidade de vida
zados além da ausência de carreiras
do brasileiro nas últimas décadas”.
sólidas para os trabalhadores. Temos
O Conselho analisa que, mesmo
que conviver com a pulverização de
com os avanços conquistados nos 20
planos de carreiras equivocados e
anos de existência, verifica-se ainda o
até mesmo com a total ausência de
descumprimento da legislação vigente
planos de carreiras, deixando os trae que o SUS tem sido alvo de duras
balhadores na situação de abandono
críticas e ataques de forças políticas e
à própria sorte”.

O problema crônico do
subfinanciamento também é
apontado no documento do
CNS. “Em conseqüência, o
setor privado vem avançando
e se ampliando, não só por
meio de contratos, convênios
e terceirizações, como também
pelo crescimento dos serviços
e dos planos de saúde privados, na esteira das limitações
impostas ao setor público”. E
alerta que a proposta de criação
das fundações estatais “poderá aprofundar mais ainda a
ocupação do setor saúde por
grupos privados que detém o poder,
e que não respeitam os mecanismos
de controle e de acompanhamento
que caracterizam a gestão do bem
público, que é o SUS”.
“O SUS está em cheque, motivo
pelo qual entendemos ser fundamental um amplo processo de mobilização popular em todo o país, na perspectiva de retomada da sua direção
política que possibilite a correção do
seu rumo com a conseqüente superação de todos os obstáculos que
existem e que são reais. Queremos a
implementação plena do SUS, idealizado pelo povo brasileiro, resultado
da reforma sanitária e que continua
como um dos maiores e mais atuais
exemplos de proposta democrática e
de inclusão plena”, conclui o documento. Diante disso, foi aprovada a
campanha pela valorização dos princípios e reconhecimento do SUS.

Caravana defende o SUS como patrimônio da humanidade
A Caravana Nacional em Defesa do
Sistema Único de Saúde, incluída na
agenda para 2009, tem como objetivo
realizar uma mobilização em nível nacional para melhorar e ampliar o atendimento público de saúde prestado à
população e buscar o reconhecimento
do SUS pela Unesco como Patrimônio
Social e Cultural da Humanidade. A
idéia do reconhecimento internacional
do sistema foi apresentada em ato
público no Fórum Social Mundial da
Saúde, em Belém.
A mobilização será viabilizada,
inicialmente, por meio de parcerias
entre Ministério da Saúde, conselhos de Saúde, gestores estaduais

e municipais das secretarias de
Saúde, movimentos sociais, universidades, Ministério Público,
legislativos Estadual e Municipal,
Conass e Conasems. A previsão é
de que a mobilização já tenha início
no próximo mês de março. “Esta
será uma atividade de fundamental
importância e a CNTS participará
ativamente por meio das lideranças
das entidades filiadas e vinculadas,
muitos deles conselheiros estaduais
e municipais de Saúde”, ressalta
José Caetano Rodrigues, diretor da
CNTS e conselheiro nacional.
O secretário de Gestão Estratégica
e Participativa, Antônio Alves de Sou-

za, lembrou que a campanha exigirá
grande mobilização, “uma vez que a
Unesco não possui essa experiência
de transformar uma política pública
em patrimônio. Precisamos mostrar
que isso é um anseio da sociedade
e não de segmentos”. O secretário
sugeriu a captação de assinaturas de
apoio por todo o Brasil. O presidente
do CNS, Francisco Batista Júnior,
disse que a proposta visa “oportunizar o debate da conjuntura atual,
considerando a crise e conseqüentes
diminuições de investimentos públicos e de serviços, mas respeitando a
realidade específica e necessidades
de cada Estado”. (Fonte: CNS)

Reforma tributária preocupa conselheiros
Duas propostas de reforma tributária, em tramitação no Congresso
Nacional, foram apresentadas aos conselheiros nacionais de saúde em duas
mesas de debate, coordenado pela
Comissão Permanente de Orçamento e
Financiamento (Cofin), do CNS. Como
o tema suscitou polêmica e divergências, o Conselho decidiu realizar um
novo encontro em março para discutir
exclusivamente a reforma tributária,
novamente com os dois convidados e
mais técnicos especialistas no tema.
A inclusão da reforma tributária
como prioridade dos presidentes da
Câmara e do Senado deve ser outra
preocupação dos trabalhadores,
ressalta o diretor da CNTS, José Caetano Rodrigues, conselheiro do CNS.
“Na disputa entre a União, estados
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e municípios, cada um querendo
aumentar sua quota na distribuição
dos impostos arrecadados, e dos
empresários, na defesa de isenções
fiscais, a sociedade pode sair ainda
mais prejudicada com o aumento
da carga tributária. Mais uma vez,
o trabalhador poderá ficar com a
conta se as entidades sindicais não
buscarem interferir no texto final da
reforma”, receia.
O diretor de programas da área
de Economia da Saúde e Desenvolvimento do Ministério da Saúde, Elias
Antônio Jorge, se mostrou preocupado com as conseqüências da aprovação do projeto de lei. “Queremos
a reforma tributária para promover
a justiça social e não o contrário”,
afirmou. Segundo o ex-conselheiro,

se a proposta for aprovada, não há
garantia que a Contribuição Social
para a Saúde (CSS) será mantida.
Além disso, a Saúde pode perder
recursos em torno de R$ 5 bilhões.
Para o deputado Sandro Mabel,
relator do projeto de lei da reforma tributária, a reforma visa a simplificação
do sistema tributário e “abre caminho
para os que ganham menos paguem
menos e os que ganham mais sejam
mais tributados.” Entre as vantagens
numeradas por ele estaria uma maior
arrecadação, redução nos preços de
alimentos da cesta básica; recursos
mais estáveis para a seguridade social;
unificação das 27 unidades da Federação, com o fim da guerra fiscal; além
de critérios ambientais na repartição
das receitas.
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Agenda Política do CNS
para 2009 tem as seguintes
prioridades:
1 - Uma campanha de mobilização
nacional pela repolitização do Sistema
Único de Saúde por meio da implementação do Pacto em Defesa do SUS, objetivando que o mesmo seja reconhecido
como Patrimônio Social e Cultural da
Humanidade pela UNESCO.
2 - Implementação da Política de
GESTÃO DO TRABALHO que elimine a
precarização do trabalho em todas as suas
formas e que estabeleça a valorização do
trabalho, tendo como elemento principal
o Plano de Cargos, Carreiras e Salários,
de acordo com as Diretrizes Nacionais
do PCCS/SUS, e que contemple a profissionalização da Gestão e o estímulo
à qualificação, dedicação exclusiva e à
interiorização.
3 - Inversão do MODELO DE ATENÇÃO vigente, resgatando o sistema pautado na estruturação de uma rede pública
de proteção e promoção da saúde com
equipes multiprofissionais, exercendo a
atenção primária em sua plenitude.
4 - Ampliação e democratização do
FINANCIAMENTO do SUS, através da
regulamentação da Emenda Constitucional 29, vinculada à Contribuição Social da
Saúde (CSS).
5 - Reversão da PRIVATIZAÇÃO do
sistema, estruturando e aperfeiçoando a
rede pública estatal, principalmente, o
fomento aos municípios e estados quanto
às suas respectivas redes próprias e cumprindo fielmente o dispositivo constitucional que estabelece o setor público como
o principal e o privado como efetivamente
complementar.
6 - Qualificação e fortalecimento do
CONTROLE SOCIAL e dos Conselhos
de Saúde em todo o país, em parceria
com os gestores e demais organismos de
controle e fiscalização.
7 - Construção da INTERSETORIALIDADE, nas três esferas de governo, com o
envolvimento de todos os atores que têm
relação direta com o conceito ampliado,
sanitário e formal de saúde.
8 - Realização do debate a respeito do
COMPLEXO PRODUTIVO DA SAÚDE
como elemento indissociável do Sistema
Único de Saúde.
9 - Implementação e fortalecimento
da HUMANIZAÇÃO como instrumento vital e fundamental para viabilizar
e fortalecer o SUS de acordo com seus
princípios.

A CNTS vai indicar representantes
para compor a Comissão Permanente
de Assistência Farmacêutica - CPAF,
criada pelo Conselho Nacional de
Saúde. A resolução que institui a
Comissão destaca a competência da
direção nacional do SUS de formular,
avaliar e elaborar normas de políticas
públicas de saúde; as deliberações das
12ª e 13ª conferências nacionais de
Saúde; da 1ª Conferência Nacional de
Medicamentos e Assistência Farmacêutica - Efetivando o acesso, a qualidade e a humanização na assistência
farmacêutica, com controle social; e a
Resolução CNS 338/04, que estabelece
a Política Nacional de Assistência
Farmacêutica.
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Espaço das Federações e Sindicatos

CNTS

Alagoas

Comissão do CNS
investigará crise da saúde
no Rio Grande do Norte
Uma comissão formada por conselheiros do CNS estará em Natal a
partir de 1º de março para apurar as
denúncias sobre a grave situação da
saúde pública na capital do Rio Grande do Norte. A decisão foi tomada em
reunião dia 14 de fevereiro, quando
representantes de entidades de trabalhadores e de usuários do sistema
de saúde e do Conselho Estadual de
Saúde apresentaram as denúncias,
entre elas, a realização dos contratos
irregulares entre a Prefeitura de Natal e cooperativas médicas, deficiências na prestação de serviço do SUS
e "exclusão" dos órgãos de controle
social na gestão da saúde. Os conselheiros deliberaram para que a Polícia Federal também deverá investigar
se as mortes ocorridas no período da
"crise", em janeiro, foram motivadas
por falta de atendimento.
A comissão, composta por um
representante do Ministério da Saúde,
um do Conass, um do Conasems,
dois de entidades nacionais de trabalhadores e dois de entidades de
usuários, vai ouvir a prefeita, os
secretários estadual e municipal, a
governadora, entidades médicas,
representantes do Ministério Público
Federal, Estadual e do Trabalho, além
dos representantes dos Conselhos
Estadual e Municipal de Saúde. No
dia 4 de março deverá ser realizada
uma audiência pública na Câmara
Municipal e uma plenária com os
conselhos municipais. Com base no
relatório que a comissão vai apresentar é que o Conselho Nacional vai
decidir se haverá e que tipo de punição. “Ficou claro na discussão que, se
as denúncias forem comprovadas, o
município deve ser penalizado com a
perda do direito de gestão dos recursos da saúde”, disse o presidente do
CNS, Francisco Batista Júnior.
A Constituição prevê a contratação
de serviço privado apenas para complementar os procedimentos na rede
pública – e por um período máximo de
dois anos. Em Natal, no entanto, esses
contratos já são renovados há 12 anos e
para atuação absoluta na rede privada.
O Conselho Estadual, o Conselho Municipal de Saúde de Natal, o Ministério
Público do Estado, Ministério Público
Federal e Ministério Público do Trabalho já se pronunciaram sobre a questão
e todos têm posição contrária ao tipo
de contratação. O Ministério da Saúde
e o governo federal também firmaram
posição considerando inconstitucional
o processo de terceirização dessa mãode-obra.
Segundo Francisco Júnior, o
Estado recebe altos repasses do
governo estadual, mas tem contratação irregular. De acordo com ele,
cada ano, quando há necessidade de
renovação dos contratos, os médicos
das cooperativas fazem paralisações,
deixando a população sem atendimento. “Por entender que, ano após
ano, esse processo de contratação
ilegal e inconstitucional vem deixando a população refém de grupos
e corporações organizadas, é que os
conselhos de saúde no estado resolveram recorrer ao Conselho Nacional
de Saúde”, afirmou Batista. (Fonte:
CNS e jornais do RN)

A

Técnicos e Auxiliares de Enfermagem
participam da nova direção do Coren-AL

ação política do Sindicato dos
Auxiliares e Técnicos de Enfermagem da Alagoas - Sateal
produziu resultado positivo. Depois
de um processo agitado foi realizada
a eleição para o Conselho Regional
de Enfermagem de Alagoas, cuja
nova direção tem entre seus membros representantes dos profissionais
técnicos e auxiliares de enfermagem,
entre eles Margarete Menezes Bispo
e Wilson José de Souza (técnicos), e
Aurílio Manoel dos Santos e Patrícia
Lisboa (auxiliares). No dia da posse,
os novos dirigentes do Coren-AL,
com participação da categoria, realizaram atos pela ética e democracia
no Conselho, com lavagem da sede
e calçada do prédio. “Dissemos xô
à sujeira”, destacou o presidente do
Sateal e diretor da CNTS, Mário Jorge
dos Santos Filho.
Quando da abertura do processo
eleitoral o Sateal encaminhou ofício à
presidenta do Coren/AL com abaixoassinado apontando irregularidades
que violavam “ao menos três fundamentos da ordem constitucional

vigente, quais sejam, a
de contas do Conselho.
democracia, o voto direto,
Das 18 urnas espasecreto, universal e periólhadas pelo Estado, nove
dico e os princípios constiforam impugnadas pelo
tucionais administrativos,
Cofen por irregularidaem especial, a moralidade
des. A nova diretoria foi
administrativa” e com
empossada pelo vice-preas solicitações feitas pela
sidente do Confen, Ney
categoria. Como não houCosta, em clima de tranve resposta solicitou ao
qüilidade e sem a presenMinistério Público a interça de membro algum da
venção no processo.
diretoria anterior.
O Procurador da Re- Mário Jorge dos Santos
Uma das primeiras
pública no Estado de
atribuições da nova diAlagoas, José Rômulo Silva Almeireção será a solicitação de auditoria
da, pela Recomendação nº 03/2008
para averiguar a situação admi– PRAL/9º, decidiu recomendar
nistrativa do Conselho. Para Lúcia
à presidente do Core a suspensão
Leite não há como iniciar qualquer
imediata do procedimento eleitoral
atividade sem saber como o Coren
e correções das irregularidades.
vem funcionando. Ela reconhece o
O processo eleitoral foi reabergrande esforço das entidades em
to com as devidas correções. Nos
garantir a transparência do processo
próximos quatro anos o Coren-AL
eleitoral. “Temos que agradecer por
terá Lúcia Leite na presidência. No
todas as associações e sindicatos tequadro composto por auxiliares
rem ficado ao nosso lado, se estamos
e técnicos de enfermagem, dois
aqui é porque havia anseio, estamos
representantes de cada categoria
cumprindo a vontade deles”, disse.
foram eleitos e compõem a tomada
(Com Patrícia Machado)

Paraíba

Vai a estrela, fica a sua luz
“Escucha la tristeza de la rama que
muere, de la estrella que se apaga, del
animal enfermo, pero ante todo, la
tristeza del hombre". Na citação de
Nazim Himet, poeta turco, a CNTS
e a Federação dos Empregados em
Estabelecimentos e Serviços de Saúde
da Região Nordeste traduzem o sentimento de pesar pelo falecimento da
eterna companheira de luta Cleonor
Mendes Carvalho, aos 81 anos, 60
deles dedicados a conquistar direitos
e dignidade para seu povo. Não apenas para os trabalhadores da saúde
da Paraíba, onde nasceu e atuou de
forma incansável, mas para todos
os trabalhadores do país, a perda é
incalculável.
Enfermeira auxiliar formada
nos cursos ministrados pela Cruz
Vermelha nos portos em que os
navios atracavam, Tia Nô, como era
carinhosamente chamada, foi destemida em sua luta. Em companhia

de outras companheiras de missão,
entre elas Celina Modesto (já falecida) e Ivone Paiva Figueiredo, na
década de 60, fundou a Associação
dos Profissionais de Enfermagem e
Empregados em Hospitais e Casas
de Saúde de João Pessoa, primeira
entidade de representação da categoria no Estado.
Mais tarde, a associação foi transformada no Sindicato dos Enfermeiros e Empregados dos Hospitais e
Casas de Saúde do Estado da Paraíba,
cuja carta sindical fora conquistada
em 1963. Foi presidenta, tesoureira e
secretária do Sindicato, exemplo de
dedicação e trabalho. Mesmo sob os
tempos de repressão, nos anos 70, e
da discriminação à mulher, Cleonor e
Ivone se uniram e compraram a sede
própria da entidade, com recursos
de empréstimo pessoal financiado
pelo banco do Brasil. A partir dali
surgiram outras representações,

como o Sindicato estadual da Saúde
e a Federação da Saúde do Nordeste,
da qual foi fundadora e dirigente, e
a própria CNTS, que tem como entidade fundadora a FEESNE.
“Como pessoa, teve um comportamento exemplar. Desde jovem, e
como filha mais velha, ajudou a mãe
a criar os demais irmãos. Foi profissional solidária e dedicada e dirigente
sindical aguerrida. Tia Nô foi, acima
de tudo, amiga de todas as horas e
de todas as batalhas. O sentimento
dos trabalhadores da saúde da Paraíba é de tristeza, mas também de
reconhecimento pela sua inestimável
contribuição. A FEESNE e a CNTS
se unem à categoria, aos familiares e
amigos nessa dor, na certeza de que
suas atitudes foram e serão exemplos
de trabalho, dignidade e companheirismo”, ressalta o vice-presidente da
Confederação e presidente da Federação, João Rodrigues Filho.

Curtas do CNS
n A I Conferência Mundial dos Sistemas
Universais de Saúde e Seguridade Social,
aprovada no III Fórum Social Mundial
da Saúde, deverá acontecer na primeira
quinzena de dezembro de 2009, em Brasília, segundo calendário aprovado pelo
CNS. O evento deverá reunir 250 participantes brasileiros e 750 de outros países.
A gestão da Conferência está a cargo das
secretarias de gestão Estratégica e Participativa e Executiva do Conselho Nacional
de Saúde, que realizou a primeira reunião dia 17 de fevereiro. A pauta inclui
organização do processo da Conferência,
definição de estratégias de convocatória e
delegações, dimensionamento de recursos necessários, datas e locais e etapas do
processo de organização.

n O Conselho aprovou a Resolução
410, de 12 de fevereiro de 2009, que
institui a Comissão Intersetorial de
Saúde da População de Lésbicas, Gays,
Bissexuais e Travestis - CISPLGBT e
define sua composição. Para a criação da
Comissão a Resolução considera que o
princípio da equidade, estruturante do
SUS, implica na adoção de medidas de
ação afirmativa para a população LGBT
no cumprimento de seu direito à saúde;
que a discriminação e a violência contra
as pessoas LGBT determina forma específica de adoecimento e morte; e que
o Ministério da Saúde, entendendo as
especificidades dessa população, propôs
a Política de Atenção à Saúde Integral
da População LGBT.

Janeiro/Fevereiro de 2009

n O CNS lembra aos conselheiros municipais de Saúde que 2009 é o ano em que
será elaborado o Plano Plurianual (PPA)
para o período de 2010 a 2013 onde deve
estar incluído o Plano Municipal de Saúde. O processo orçamentário, segundo a
Constituição Federal, depende de três leis:
a Lei do Plano Plurianual; Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Estas leis autorizativas
devem expressar as políticas e ações de
governo na sua respectiva esfera. Nada,
absolutamente nada poderá ser feito na
administração pública se não constar do
PPA, LDO, LOA. Leia a carta de orientação e definição dos prazos na página da
Confederação, www.cnts.org.br, no item
documentos.
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Portadores de AIDS
e Hepatite C terão
garantia trabalhista
José Lião de Almeida*
A Confederação Nacional dos
Trabalhadores na
Saúde (CNTS) e
o SINSAUDE-SP
irão atuar de forma
urgente e efetiva
na mobilização dos
trabalhadores da
saúde e de todos os
brasileiros no sentido de pressionar os parlamentares para que seja colocado
em votação o mais rápido
possível o PLS 145/06, que
garante o salário e o impedimento da dispensa sem justa
causa aos trabalhadores portadores de AIDS, Hepatite C e
outras moléstias contagiosas.
O Projeto de Lei, de autoria
da senadora Roseana Sarney
(PMDB-MA), preenche uma
lacuna na legislação trabalhista, que afeta em especial
os trabalhadores da saúde. A
nossa categoria encontra-se
totalmente desprotegida em
relação a essas doenças profissionais, pois as normas em
vigor não oferecem qualquer
tipo de segurança financeira.
A AIDS e a Hepatite C
são duas das principais moléstias infecto-contagiosas

contraídas pelos que atuam
no setor hospitalar, principalmente os que fazem o
atendimento ambulatorial
e de Pronto Socorro. Hoje,
o setor de saúde já ostenta
o triste título de campeão
em acidentes de trabalho,
a maioria deles provocados
por objetos perfurocortantes, como agulhas, cateteres
e gelcos. Para quem trabalha
no atendimento a pacientes
infectados, uma picada de
agulha pode ser fatal.
O PLS 145/06 estabelece
critérios de indenização em
caso de descumprimento da
lei e determina que o pedido
de demissão de empregados
protegidos somente será válido com o acompanhamento
do Sindicato e do Ministério
Público. O descumprimento
da lei resultará em pagamento
de indenização correspondente ao dobro do valor dos
salários a que o trabalhador
teria direito no período compreendido entre a data da
rescisão do contrato de trabalho e a concessão do benefício
previdenciário, observado o
limite máximo de 60 meses.
* Presidente da CNTS e
do SINSAUDE-SP

Justiça mantém vínculo dos
trabalhadores de Bento
Gonçalves ao Sindisaúde de
Caxias do Sul
A Justiça do Trabalho de
Bento Gonçalves julgou procedente a ação do Sindisaúde
de Caxias do Sul contra o
Sindicato dos Trabalhadores
em Hospitais e Estabelecimentos de Saúde. O processo
teve origem em maio de
2007, quando um grupo de
pessoas não integrante da
categoria dos profissionais
da saúde criou um sindicato,
contrariando os princípios
legais que orientam a criação
de uma entidade sindical. Na
verdade, esse grupo pretendia desmembrar o sindicato
para dividir e fragilizar os
trabalhadores.
Segundo a sentença do
juiz do Trabalho, Ary Faria
Marimon Filho, o Sintrasaúde, entidade que foi criada
ilegalmente, “não tem legitimidade para representar
a categoria profissional dos
trabalhadores em hospitais e
estabelecimentos de serviços
de saúde nos municípios de
Bento Gonçalves, Farroupilha, Garibaldi, Nova Prata,
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Nova Bassano, Carlos Barbosa e Veranópolis”. Diante das
irregularidades cometidas
no processo de instalação do
Sintrasaúde de Bento Gonçalves, iniciado por pessoas
estranhas à categoria, a Justiça do Trabalho determinou
que o Sintrasaúde “se abstenha de praticar qualquer ato
de representação sindical da
categoria”.
Segundo a diretoria do
SINDISAÚDE, a decisão judicial é coerente e fortalece
as entidades que realmente
estão comprometidas com
os interesses dos trabalhadores. Segundo a direção
do SINDISAÚDE, não é
possível que pessoas aventureiras e estranhas à categoria
caiam de paraquedas numa
cidade e simplesmente criem
um sindicato à margem da
legislação. A diretoria do
SINDISAÚDE reitera o compromisso de continuar na
luta em defesa dos direitos
dos trabalhadores e valorização do trabalho.

CNTS

Sindicato da Saúde de SP
em campanha salarial
O Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de
Serviços de Saúde de São Paulo - SinsaudeSP iniciou sua
campanha salarial 2009 em
assembléia realizada no último dia 13 de fevereiro. Entre
as principais reivindicações
da categoria estão: aumento
real nos salários, garantia
no emprego, jornada de 30
horas semanais, luta contra
o assédio moral e contra a
terceirização, pela igualdade
salarial entre homens e mulheres, entre muitas outras.
“É importante lutar por novas
conquistas e pela manutenção
do que já conseguimos, mas
também não podemos permitir demissões em massa”,
disse José Lião de Almeida,
presidente da CNTS e do
Sinsaude-SP.
Além disso, a diretoria
do Sinsaude-SP irá garantir
também a manutenção das
inúmeras conquistas e vitórias conseguidas ao longo

dos últimos anos, entre elas:
cesta básica com 25 kg de
alimentos (ou tíquete-cesta),
jornada 12 x 36 com duas
folgas mensais, adicionais
de hora-extra, insalubridade e noturno – acima do
que estabelece a lei; auxíliocreche, feriado da categoria
no dia 12 de maio, estabi-

lidade ao trabalhador às
vésperas da aposentadoria
e tantos outros. “Estamos
em assembléia permanente
e lutaremos até a vitória”,
disse Joaquim José da Silva
Filho, secretário-geral do
Sinsaude-SP e diretor de
Assuntos Trabalhistas e
Judiciários da CNTS.

CNTS dá posse à nova diretoria do SINTESAÚDE
O vice-presidente da
CNTS e presidente da FEESSNE, João Rodrigues
Filho, representando a
Confederação, presidiu a
cerimônia realizada dia
5 de janeiro, em Campo
Grande (MS), e deu posse
aos novos diretores, conselheiros e delegados federativos
do Sindicato Intermunicipal dos
Trabalhadores
em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do
Mato Grosso do
Sul para a gestão
que vai até janeiro de 2013. “Este é
um momento de extrema importância e responsabilidade
para os dirigentes sindicais e
os trabalhadores da saúde.
Desejo à nova diretoria uma
gestão plena de realizações”,
saudou João Rodrigues.
Os dirigentes empossados
assumiram o compromisso
de “lutar pela melhoria da

qualidade de vida de nossos representados e de bem
administrar o Sindicato”.
O presidente empossado,
Osmar Gussi, se comprometeu a dar continuidade ao
trabalho desenvolvido pela
ex-presidente, Clotilde Marques, que passou a ocupar a
vice-presidência, em defesa

dos direitos
dos trabalhadores e assistência jurídica e social. A
solenidade foi
acompanhada
por trabalhadores da saúde de vários
municípios e
dirigentes sindicais representantes das
categorias da construção civil e do turismo.
Diretoria efetiva do
SINTESAÚDE/MS –
Presidente: Osmar
Gussi; vice-presidente: Clotilde Marques;
1º secretário: Wanderley
Lescano Ferreira; 2º secretário: Silas dos Reis Pereira;
1º tesoureiro: Lamartine dos
Santos Rosa; 2º tesoureiro:
Erosi Ciuvalshi; diretor de
Assuntos Sindicais e Intersindical: Adolfo Gomes;
diretor social: João Soares
de Araújo.

Sindicato de Cascavel reelege diretoria
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
de Serviços de Saúde de Cascavel e Região (PR) realizou
eleições nos dias 19 e 20 de
janeiro, com chapa única,
Trabalho e Ação, eleita com
70% dos votos em primeiro turno. Para assegurar a
participação dos associados
votantes, além dos postos
fixos de votação, o Sindicato
percorreu vários municípios
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com uma urna itinerante.
A diretoria para a gestão
2009/2014 tomou posse em
20 de fevereiro.
“O alto índice de aprovação significa que o nosso trabalho está dando resultado.
Queremos agradecer a todos
os sócios que nos deram estes
votos de confiança e prometemos continuar na luta, junto
com a CNTS, por bandeiras
como a redução da jornada de

trabalho, melhores condições
de trabalho e salários dignos
e ações contra o preconceito
e a discriminação”, ressaltou
a presidente reeleita Dalva
Maria Selzler, que é também dirigente da CNTS. A
Diretoria da Confederação
parabeniza os dirigentes do
Sinsauvel ao tempo em que
acredita no compromisso de
todos na defesa intransigente
dos seus representados.
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PGR: cobrança sindical
compulsória não deve ser suspensa

m parecer enviado ao Supremo
Tribunal Federal (STF), o procurador-geral da República, Antonio
Fernando Souza, se manifestou contra a
suspensão da obrigatoriedade da cobrança sindical. O pedido foi feito na Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 126), proposta pelo Partido
Popular Socialista, (PPS) tendo por objeto
os artigos 579, 582, 583 e 587 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei
n° 5452/1943), com as redações dadas
pelo Decreto-Lei n° 229/1967 e Lei n°
6386/1976.
De acordo com o partido, os dispositivos contestados violam a liberdade de
associação, garantida pelos artigos 5°, XX,
e 8°, V, da Constituição da República. Isso
porque eles instituem a cobrança compulsória de contribuição sindical, independentemente de os empregados serem
ou não filiados à entidade de classe. Por
isso, a arguição pede que seja suspensa a
obrigatoriedade da cobrança sindical, em
caráter liminar, e que, no mérito, seja declarada a não-recepção, pela Constituição
de 1988, dos artigos contestados.
O procurador-geral da República explica que, à primeira vista, a contribuição
sindical realiza o princípio da igualdade
no âmbito do Direito Coletivo do Trabalho. Isso porque, quando o sindicato
obtém vantagem negociada para os em-

pregados de uma empresa,
esses motivos, não estaria
o benefício acaba sendo
preenchido um dos requiestendido a todos os trabasitos para a concessão da
lhadores. “Portanto, teria
medida cautelar, que é
caráter discriminatório a
a plausibilidade jurídica
não-obrigatoriedade da
no pedido (fumus boni
contribuição ou a sua resiuris).
trição somente aos memO procurador-geral
bros dos sindicatos, tendo
também defende que não
em vista a amplitude dos
há risco na demora em
beneficiados. Outrossim,
esperar o resultado final
a não-obrigatoriedade indo julgamento (periculum
centivaria a inércia dos train mora). Ele destaca que
balhadores que optassem
os dispositivos atingidos
por não se filiar, visto que
por essa arguição vêm
muitos desfrutariam dos
sendo objetos de consAntonio Fernando Souza
benefícios das negociações
tantes questionamentos
sindicais sem contribuir com o processo
desde a promulgação da Constituição
que lhe serve”, argumenta.
de 1988, que institui como princípio reAntonio Fernando ressalta também
gente das relações sindicais a liberdade
que pronunciamentos anteriores do
de associação profissional. Além disso,
STF seguem o entendimento de que é
“ao contrário do que se possa alegar, a
constitucional a exigência da contribuirecente Lei 11.648/2008, que dispõe sobre
ção sindical instituída no interesse das
o reconhecimento formal das centrais
categorias profissionais ou econômicas,
sindicais, em nada interfere na cobrança
obrigatória para todos os membros da
dos empregados, tratando apenas da forcategoria, filiados ou não ao sindicato.
ma de sua repartição”. O parecer vai ser
Ele explica que o STF tem identificado
analisado pelo ministro Celso de Mello,
a parte final do inciso IV do artigo 8º da
relator do caso no STF, antes do julgamenConstituição Federal como uma exceção
to final. Leia a íntegra do parecer no sítio
à regra da liberdade de associação, com o
da Confederação, www.cnts.org.br
objetivo de se manter em funcionamento
(Fonte: Secretaria de Comunicação
o sistema de representação sindical. Por
Social/Procuradoria Geral da República)

Procurador-geral considera
Portaria 186 parcialmente
inconstitucional
O procurador-geral da República, Antonio Fernando Souza,
acatou parcialmente os argumentos
das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4120, ajuizada pelas 11
confederações de trabalhadores que
integram o FST, entre elas a CNTS,
e 4139, das confederações nacionais
do Transporte (CNT) e do Sistema
Financeiro. As ADIns questionam
dispositivos da Portaria 186/08 do
Ministério do Trabalho e Emprego,
que regulamenta os pedidos de
registro sindical e de alterações
estatutárias das entidades, e apontam que a norma fere dispositivos
constitucionais que estabelecem a
unicidade sindical.
Antônio Fernando considerou
inconstitucionais os parágrafos do
artigo 13, que determinam o arquivamento do pedido de registro se
a entidade impugnada, depois de
notificada, não comparecer à Superintendência Regional do Trabalho
e Emprego.

Para o procurador-geral da República, não se pode admitir que,
diante de impugnações baseadas
em fundamentos sólidos – uma
vez atendidos os requisitos para
o seu recebimento, listados no
artigo 10 (tempestividade, juntada
de documentos e comprovação
de requisitos de legitimidade) – o
MTE possa simplesmente ignorar
seu conteúdo, pelo não comparecimento a uma reunião na Superintendência, com conseqüente e
automática concessão do registro
ou alteração estatutária. “Não estaria o MTE exercendo de modo
completo a sua função de salvaguarda da unicidade sindical, ao
fechar os olhos para informações
verossímeis apresentadas tanto
por impugnantes quanto por
impugnados”, alegou Antonio
Fernando Souza. (Fonte: PGR)
Leia a íntegra do parecer no sítio
da Confederação, www.cnts.org.
br, no item documentos.

Memória – As confederações

que compõem o Fórum Sindical dos
Trabalhadores, entre elas a CNTS, tão
logo o PPS ingressou com a ADPF
126, pediram ingresso no processo,
de forma individual, na qualidade
de Amicus Curiae. A CNTS, na ação,
destacou que, em sua demanda, o
partido atacou o dispositivo da CLT,
em vigor desde 1943, e apresentou
como base “a falsa idéia de haver
conflito e contradições entre a
existência e cobrança da contribuição
sindical e as regras constitucionais
vigentes”. Ao contrário, ressalta a
CNTS, “existe, sim, perfeita harmonia
entre a norma constitucional, os
dispositivos infraconstitucionais e
a farta jurisprudência uníssona do
Supremo”, lembrando que o artigo 8º
da Constituição estabelece o direito
“à livre associação profissional ou
sindical”, e que “a assembléia geral
fixará a contribuição que, em se
tratando de categoria profissional,
será descontada em folha, para
custeio do sistema confederativo de
representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição
prevista em lei”, inciso IV.

Portaria bate recorde de ADIns
A Portaria 186/08 bateu o recorde
de ações de inconstitucionalidade entre
todas as medidas adotadas pelo governo.
Já são 12 as ações ajuizadas no Supremo
Tribunal Federal por representações
de trabalhadores e de empregadores.
A justificativa é de que a Portaria está
usurpando atribuições que pertencem ao
Legislativo e altera a estrutura jurídica da
organização sindical brasileira infringindo cinco artigos da Constituição Federal:
da organização sindical, da unicidade
sindical, do sistema confederativo de
representação sindical e por categoria, da
legalidade e da separação dos poderes.
E as estatísticas comprovam os argumentos das entidades do sistema
confederativo de que a norma estimula
o pluralismo sindical, contrariando o
princípio da unicidade estabelecido na
Constituição. De acordo com levantamento realizado pelo Fórum Sindical
dos Trabalhadores - FST, desde a edição
da Portaria, em 10 de abril de 2008, até
o dia 14 de outubro, foram mais de 130
publicações de editais de comissões prófundação de sindicatos, federações e confederações de trabalhadores e patronais,
paralelas a entidades já existentes.
Na ADI 4120, a CNTS e mais 10
confederações que integram o FST
questionam a constitucionalidade da
Portaria 186. As confederações ressaltam que “a norma priva, obstaculariza,
no nascedouro, a fundação de entidades
e desestabelece as entidades de grau

superior já existentes”. A ADIn requer
concessão de liminar, suspendendo o
ato até decisão definitiva da ação, com
efeito vinculante e retroativo à data de
edição da norma. São partes na ADIn,
além da CNTS, a CNTI, CNTC, CSPB,
CNTA, CNPL, CNTEEC, Contec, Conttmaf, Contratuh e CNTTT.
As confederações alegam que a portaria cria obstáculos para a sindicalização e implica prejuízo irreversível para
as entidades e para o direito sindical e
que o ministro do Trabalho extrapolou
sua competência de expedir instruções
para a execução das leis, decretos e
regulamentos, prevista no artigo 87 da
Constituição. As entidades vão resistir
contra a Portaria 186, mobilizando-se
nas ruas, com manifestações nas superintendências regionais do Trabalho
nos estados e no próprio edifício sede
do MTE. Em outra frente de combate
à Portaria, dirigentes de federações
e confederações de trabalhadores de
todo o país atuam junto ao relator do
PDL 857/08, do deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP), que susta os efeitos
da Portaria 186, deputado Roberto
Santiago (PV-SP), para que dê parecer
favorável à proposta. Um documento
contendo as reivindicações coletadas
das entidades nos encontros nacional
e regionais do Fórum, subscrito por 4
centrais e 15 confederações, que reivindicam a aprovação do PDL 857/08, foi
entregue ao parlamentar.
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Contra oportunismos e
em defesa do direito social

odas as avaliações sobre a
causa da presente crise são
unânimes em dizer que sua
origem não está nos custos da produção, mas na desregulação do mercado financeiro e na falta de limites às
possibilidades de ganho a partir da
especulação. Desse modo, as propostas de superação da crise a partir do
postulado da redução do custo do
trabalho revelam-se de todo oportunistas e descomprometidas com os
interesses nacionais, já que tendem
a gerar uma retração do consumo,
reduzindo, de forma sempre renovada, as potencialidades do modelo
de produção capitalista.
Além de constituírem atentado
à ordem jurídica, por ferirem o
disposto no inciso I, do art. 7º, da
Constituição Federal, as ameaças de dispensas coletivas representam meras estratégias
de pressão, de natureza
política, para se extraírem
vantagens econômicas
a partir do temor e da
insegurança que geram
sobre os trabalhadores
e, por via indireta, ao
governo.
O Direito Social,
como regulador do modelo capitalista de produção, bem ao contrário,
visa ao aprimoramento
das relações entre o capital e o trabalho no sentido
evolutivo, com maior eficácia
dos Direitos Humanos, maior
distribuição de renda, e mais
justiça social, tendo sido, ademais,
a mola propulsora da reconstrução
da humanidade desde o final da
segunda grande guerra.
Daí porque não se podem ver
nos preceitos fixados nos incisos do
art. 7º os fundamentos jurídicos para
fornecer aos empregadores a possibilidade de, por um exercício de poder,
induzirem os trabalhadores, mesmo
que coletivamente organizados, a
aceitarem a redução dos direitos trabalhistas legalmente previstos, ainda
mais quando tenham sede constitucional e se insiram no contexto dos
Direitos Humanos, que são, como
se sabe, abarcados pelo princípio do
não-retrocesso.
As ameaças de dispensas coletivas
e o ataque generalizado às garantias
trabalhistas constituem, portanto,
um atentado contra a ordem jurídica e o Estado Social, até porque o
desenvolvimento da economia está,
necessariamente, atrelado aos postulados da boa-fé e da justiça social
(art. 170, da CF).
Assim, todas as dispensas coletivas de trabalhadores já operadas,
sem o respeito aos limites jurídicos,
2

podem – e até devem – ser judicialmente desconstituídas, por ação do
Ministério Público do Trabalho, sindicatos ou mesmo individualmente.
A ameaça de dispensas coletivas,
como fator de imposição de uma
solução egoísta, sacrificando a tudo
e todos, constitui, igualmente, dano
social, punível com indenização específica (arts. 186 e 187, do CC).
Há de se ter bem clara, a propósito, a diferença entre crise econômica,
estruturalmente considerada, e dificuldade econômica de uma empresa
ou setores determinados.
Uma crise econômica, vista do
ponto de vista estrutural, se concre-

tamente existente, somente pode ser
superada por meio de um autêntico
pacto social, que envolva os setores da produção, do trabalho e do
consumo, gerenciado pelo Estado, e
no qual se priorize a construção da
justiça social. Ou seja, constatandose o colapso do modelo ou o risco
de que venha ocorrer, o que se deve
realizar é a sua reformulação por
inteiro, o que impõe medidas reais
de aumento das potencialidades do
Direito Social, tais como: reforma
agrária; redistribuição da riqueza; reorganização dos meios de produção;
aumento das despesas públicas com
educação, saúde, ciência e tecnologia;
eficácia das medidas de efetivação do
custeio da seguridade social; incentivos às atividades produtivas, sem
sacrifício aos direitos dos trabalhadores e ao custeio da seguridade social;
tributação especial da especulação
financeira e das grandes fortunas;
incentivo ao turismo etc.
É importante perceber, aliás,
que se estamos diante de uma crise
econômica, já estamos vivendo uma

crise de natureza social, moral e ética
há muito tempo e a solução desta
última é, por óbvio, mais urgente.
Neste aspecto, há de se reconhecer que a superação de uma crise
econômica estrutural requer sacrifícios de cima para baixo e não de
baixo para cima. Não se promove
uma sociedade, salvando empresas
e deixando pessoas à beira da fome.
Se há um problema na conjuntura
econômica, que atinge a todos indistintamente, e não apenas a uma ou
outra empresa, é necessário, então,
o sacrifício conjunto, começando
pelos próprios empresários e passando por diversos outros setores
da sociedade (profissionais liberais,
servidores públicos, senadores, deputados, prefeitos, governadores,
juízes, etc). É impensável que se
busque a solução de problemas
econômicos estruturais do
país com o sacrifício apenas
de trabalhadores cujo salário já está entre os mais
baixos do mundo.
Não é possível que
as pessoas sérias desse
país acreditem que o
13º salário de um trabalhador, já “terceirizado”, que ganha pouco
mais de R$ 400,00 por
mês constitua entrave
ao desenvolvimento econômico. Nossos problemas
econômicos, certamente, têm
raízes mais profundas.
O respeito à ordem jurídica,
ademais, deve ser defendido por
todos, como fator de estabilização
social e segurança pública. Ora, se
parte do empresariado considera
que pode desrespeitar a ordem
jurídica, promovendo dispensas coletivas para alcançar vantagens na
“negociação” coletiva com os trabalhadores que restaram, partindo do
mero argumento de estar passando
por problemas em virtude da “crise”, o que a leva crer que as pessoas
que estejam sendo conduzidas à
situação de necessidade alimentar,
desprovidas das possibilidades
concretas de sobrevivência, devam
respeito a essa mesma ordem jurídica? Não estariam estas, então,
também livres para ofender o ordenamento e a buscarem a satisfação
de suas necessidades pelo exercício
da própria razão?
Para solução de problemas, gerados, por dificuldade econômica, de
empresas ou setores determinados,
a lei já estabelece mecanismos para
salvaguarda da unidade produtiva,
com preservação dos empregos.
A aplicação dessas medidas exige,
no entanto, efetiva contrapartida,
pois que se inserem no contexto de
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autênticas negociações, comprovação da necessidade econômica,
respeito ao princípio da boa-fé, reconhecimento da garantia jurídica ao
emprego contra dispensas arbitrárias
(art. 7º, I, da CF), fixação de prazo determinado, elaboração de um efetivo
plano para recuperação econômica
da empresa, atendendo sua função
social e demonstrando ser ela viável
dentro da lógica de um capitalismo
responsável. Não se destinam, pois, a
servir de instrumentos para compensar uma circunstancial diminuição de
lucros ou para reforçar a lógica da
acumulação de rendas.
A tão propalada “flexibilização”,
no fundo, é um eufemismo, ou seja,
uma maneira amena de se alcançar
a redução dos direitos trabalhistas,
que, no Brasil, já deu mostras claras
de sua falácia, visto que estando entre
nós desde 1967, quando fora criado o
FGTS para acabar com a estabilidade
no emprego (passando por: trabalho
temporário, 1974; lei de estágio, 1977;
vigilância, 1983; terceirização, 1993;
banco de horas, 1998; contrato provisório, 1998; trabalho a tempo parcial,
1998; redução da prescrição do trabalho rural, 2000; limitação da natureza
salarial de benefícios concedidos ao
empregado, 2001; suspensão temporária do contrato de trabalho, 2001;
primeiro emprego, 2003), não produziu qualquer resultado satisfatório
em termos de melhoria da economia
com produção de justiça social, muito
pelo contrário.
Perfeita e oportuna, portanto, a
reação dos Ministros do Trabalho
da Argentina, Brasil, Chile e México,
exposta em Declaração conjunta publicada em 15 de janeiro último, que
merece total apoio da comunidade
jurídica ligada à defesa dos direitos
sociais, no sentido de que a reativação econômica deve ser buscada pela
adoção de políticas anticíclicas centradas na preservação do emprego,
na proteção social e nos princípios e
direitos fundamentais do trabalho,
de onde se extrai que os governos não
estão dispostos a ceder às pressões de
parte do empresariado multinacional
que quer se aproveitar do argumento
da “crise” para impor maior sacrifício
aos trabalhadores e às bases jurídicas
do Estado Social.
São Paulo, 22 de janeiro de 2009
Manifesto lançado pelo juiz da
3ª Vara o Trabalho de Jundiaí e
professor da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo (USP),
Jorge Souto Maior, e assinado por
juízes, professores, procuradores,
promotores, membros do Ministério
Público do Trabalho, entre outros,
visando garantir a ordem jurídica nas
negociações trabalhistas.
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Auxílio-alimentação
deve incorporar
salário, decide TST
O auxílio-alimentação, concedido espontaneamente pelo
empregador, integra o salário
do empregado. Mesmo que
haja acordo coletivo ou adesão
ao Programa de Alimentação
do Trabalhador (PAT) estabelecendo a natureza indenizatória da parcela, o caráter salarial
não muda para os empregados
que recebiam o benefício antes
das novas regras.
A decisão é da Primeira
Turma do Tribunal Superior
do Trabalho. Os ministros
analisaram agravo de instrumento da Saelpa - Sociedade
Anônima de Eletrificação da
Paraíba - contra decisão do
Tribunal Regional do Trabalho
da 13ª Região (PB) que confirmou a natureza remuneratória
do auxílio-alimentação pago a
ex-empregado.
A empresa argumentou que
a natureza jurídica do benefício foi alterada com o acordo
coletivo que vigorou entre
2000/2001 e expressamente fixou seu caráter indenizatório.
Ainda segundo a Saelpa,
como depois houve adesão ao
PAT, que também estabelece
natureza indenizatória para o
vale refeição, o TRT errou ao
julgar de forma diferente.
Mas, segundo o relator do
processo, ministro Lelio Bentes, a decisão do TRT estava de
acordo com a jurisprudência
do TST. Para o relator, o auxílio- alimentação já havia sido
incorporado ao salário do empregado há mais de dois anos
quando sobreveio a negociação
coletiva e a adesão ao PAT.
O ministro também concordou com o entendimento
do Regional de que a natureza
indenizatória do benefício só
poderia valer para os empregados admitidos no período de
vigência dessas novas regras.
No mais, para o ministro, a
decisão não ofendeu nenhum
artigo da Constituição ou da
CLT que justificasse o reexame da matéria pelo TST por
meio de recurso de revista. Por
todas essas razões, o relator
negou provimento ao agravo
de instrumento da empresa e
manteve o reconhecimento da
natureza salarial do auxílioalimentação. Os demais ministros da Primeira Turma acompanharam esse entendimento.
(Fonte: TST)

Salário Mínimo subiu 12,05% em fevereiro:
e as aposentadorias como ficam?
Joaquim José da Silva Filho*
A partir do dia 1° de fevereiro
de 2009, entrou em vigor o novo
salário mínimo nacional, fixado em
R$ 465,00. No valor foi incorporado
um reajuste de 12,05%, o que corresponde a um aumento real de 6,39%,
descontada a inflação do período.
Entendemos que esse aumento
tem uma importância relevante, pois
além de interferir positivamente na
distribuição de renda, será uma grande fonte de aquecimento da economia no país, estimulando o consumo,
a produção e, conseqüentemente, o
emprego.
Contudo, temos uma forte preocupação com o aumento das aposentadorias e pensões da Previdência
Social que, até por uma questão
constitucional de isonomia, deveria
receber, no mínimo, o mesmo tratamento, qual seja: um reajuste de
12,05% sobre todas as aposentadorias
e pensões.
A luta do SINSAUDE-SP e da
CNTS junto aos governantes é pela
isonomia de tratamento, aplicando-

se, no mínimo, o mesmo
reajuste do salário mínimo sobre todas as aposentadorias e pensões,
assim como a extinção
imediata do famigerado
e injusto fator previdenciário.
Tramita na Câmara o
Projeto de Lei 4.434/08,
já aprovado pelo Senado, que cria um índice
de correção previdenciária para garantir o reajuste dos benefícios da previdência
de acordo com o aumento do valor
mínimo pago pelo Regime Geral da
Previdência Social.
Na prática, como o valor mínimo é
igual ao salário mínimo, o projeto cria
uma regra para garantir um reajuste
próximo ao do salário mínimo, ao
mesmo tempo em que restabelece o
número de salários mínimos pagos
na época da concessão do benefício.
Quanto à extinção do Fator Previdenciário, também tramitam na
Câmara Federal vários projetos de
lei, nesse sentido, destacando-se o PL

3.299/08, de autoria do
Senador Paulo Paim, já
aprovado pelo Senado.
O Movimento sindical da Saúde está atento
quanto ao acompanhamento desses projetos de
lei, buscando reuniões
e debates com os parlamentares e, em especial, reivindicando ao
governo um tratamento
com isonomia para todos os aposentados, sob
pena do Presidente Lula, continuar
praticando injustiças históricas,
em seu governo, contra milhões de
aposentados e suas famílias, permitindo a corrosão sistemática dos
seus precários proventos. Lutamos
pelo restabelecimento dos valores
reais das aposentadorias e pensões.
Pela extinção imediata do fator previdenciário.
* Secretário-Geral do
SINSAUDE-SP e Diretor de
Assuntos Trabalhistas e Judiciários
da CNTS

Mais de 42 milhões sobrevivem com o mínimo
Mais de quarenta e dois milhões
de brasileiros sobrevivem com o
salário mínimo que, a partir de 1º
de fevereiro, passou a vigorar com
o valor de R$ 465, muito aquém do
salário mínimo necessário calculado
pelo Dieese, que em janeiro de 2009
é de R$ 2.077,15. O reajuste é de 12%
sobre o atual valor e inclui a inflação
dos últimos doze meses medida pelo
INPC, mais um ganho real de 6, 39%,
baseado na variação do Produto Interno Bruto (PIB) em 2008. O novo
valor atinge cerca de 25 milhões de
trabalhadores formais e informais
e aproximadamente 17,8 milhões
pensionistas.
O mínimo necessário, de acordo com o preceito constitucional,
é aquele “capaz de atender às
suas necessidades vitais básicas e
às de sua família, como moradia,
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte
e previdência social, reajustado
periodicamente, de modo a preservar o poder aquisitivo, vedada
sua vinculação para qualquer fim”.
A família considerada é de dois
adultos e duas crianças, sendo que
estas consomem o equivalente a
um adulto.
Já os benefícios da Previdência
Social com valores superiores a um
salário mínimo foram reajustados
em 5,92%, também a partir de 1º
de fevereiro. Dessa forma, o teto do
salário-de-contribuição e do saláriode-benefício passa de R$ 3.038,99 para
R$ 3.218,90. O reajuste é diferenciado
em razão da política de recuperação
do salário mínimo, que prevê, além da
reposição da inflação, ganho real com
a variação do PIB do ano anterior.
Segundo o governo, o novo salário
deve representar um impacto final de
R$ 7,873 bilhões nas contas da Previdência Social neste ano. Do acréscimo
líquido de despesa da Previdência
Social, R$ 4,1 bilhões referem-se ao

ganho real do salário mínimo e R$ 3,7
bilhões à reposição da inflação. Em
janeiro, 17,2 milhões de beneficiários
do INSS tiveram benefício igual a um
salário mínimo. Desse montante, 13,9
milhões são benefícios do Regime Geral da Previdência Social e 3,3 milhões
são benefícios assistenciais, que não
causam impacto nas contas da Previdência, uma vez que são custeados
pelo Tesouro Nacional.
O governo editou a MP 456/09 com
o novo valor, já que o PL 01/07, do

Executivo, encaminhado ao Congresso
em 2007, com a política para o mínimo
ainda não foi aprovado. A proposta
negociada pretende manter o poder de
compra do mínimo até 2023 e garante
ganhos reais atrelados à variação do
PIB. Prevê ainda que a partir de 2010 o
mínimo será reajustado sempre em 1º
de janeiro. Desde o início do Governo
Lula, em 2003, o reajuste do salário
mínimo chega a 72%, com aumento
real acumulado de 46,05%.
Seguro-Desemprego - Assim como
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o salário mínimo, o Seguro-Desemprego foi reajustado em cerca de 12%,
conforme Resolução 587 publicada
dia 2 de fevereiro. Atualmente, são
três faixas de renda, com variação
que acompanha a proporção do benefício. Dessa maneira, cada esfera
foi renovada individualmente. Com
o reajuste, o valor médio do SeguroDesemprego deve subir de R$ 564,40
para R$ 632,40.
Para saber a incidência do benefício sobre o novo cálculo, as seguintes
contas devem ser feitas: Menor
faixa (até R$ 767,60): o trabalhador
deve multiplicar o salário médio
por 0,8 (80%). Assim, o valor máximo da parcela é de R$ 614,08.
Faixa intermediária (de R$ 767,61
a R$ 1.279,46): o que exceder a
R$ 767,60 multiplica-se por 0,5
(50%) e soma-se a 614,08. Maior
faixa: àqueles cujo valor do salário médio dos últimos três meses
ficou na faixa máxima, acima de
R$ 1.279,46, a parcela do segurodesemprego será de, no máximo,
R$ 870,01.
Segundo o Ministério do Trabalho, o benefício é concedido temporariamente ao trabalhador dispensado sem justa causa, que tem de
sete a 120 dias, contados a partir da
data da dispensa, para requerê-lo. A
pessoa deve comprovar que recebeu
salário consecutivo nos últimos seis
meses, que trabalhou seis meses nos
últimos 36 meses, que não está recebendo nenhum benefício da Previdência
Social de prestação continuada e que
não possui renda própria para o seu
sustento e de seus familiares. O pedido
deve ser encaminhado às Delegacias
Regionais do Trabalho, Subdelegacias
do Trabalho, Postos Regionais do
Trabalho, Postos Locais do Trabalho,
Postos Estaduais do Sistema Nacional
de Emprego e entidades sindicais cadastradas pelo Ministério do Trabalho.
(Fontes: MTE, Dieese, InfoMoney)
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Boletim Jurídico

Fim da isenção sobre aviso penaliza trabalhador

P

arecer técnico do DIAP, elaborado pelo advogado
trabalhista e sindical e membro do corpo técnico
do Departamento, Hélio Gherardi, conclui que o
Decreto 6.727, editado pelo Governo em 12 de janeiro de
2009, que extinguiu a isenção de INSS sobre o aviso prévio
indenizado é inconstitucional. Gherardi chama atenção
para o artigo 150 da Constituição, caput, inciso III, alínea
"b", que veda à União "cobrar tributos no mesmo exercício
financeiro em que haja sido publicada a lei que os houver
instituído", sustenta o parecer.

Decreto nº 6.727 – 12/01/2009

Regulamento da
Previdência Social
Hélio Stefani Gherardi*
Confere a Constituição Federal,
no artigo 84, em seu inciso IV, que
compete privativamente ao Presidente da República: “IV - sancionar,
promulgar e fazer publicar as leis,
bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução.”
No uso de tal atribuição e tendo
em vista as disposições contidas na
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
que dispõe sobre a organização da
Seguridade Social, institui Plano de
Custeio e dá outras providências,
denominada “Lei Orgânica da Seguridade Social”; assim como as preceituações emanadas da Lei nº 11.457,
de 15 de março de 2007, que dispõe
sobre a Administração Tributária
Federal, no dia 12 de janeiro p.p., foi
promulgado o Decreto nº 6.727.
O referido Decreto revoga a alínea
"f", do inciso V, do §9º do art. 214, o
art. 291 e o inciso V, do art. 292 do
Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de
6 de maio de 1999.
O artigo 214, “caput” e inciso I,
preceituam o salário-de-contribuição
da Previdência Social assinalando:
“Art.214. Entende-se por saláriode-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração
auferida em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o
mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades
e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador
ou tomador de serviços, nos termos
da lei ou do contrato ou, ainda, de

Ao concluir o parecer, Gherardi chama a atenção para
o fato de o trabalhador ser mais uma vez penalizado com
a instituição de mais um tributo que faz minguar a renda
do assalariado. A instituição da "(...) tributação sobre o
aviso prévio indenizado impõe nova carga para a classe
trabalhadora, castigada pelas inúmeras deduções que
sofre no recebimento de seus minguados salários, que
sobrevivem sob a capa da ‘crise' decorrente da necessidade imposta a todos os países para ‘salvar' o império
norte-americano".

convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa;”
O parágrafo 9º, do mencionado
artigo 214, assinalava que não integravam o salário-de-contribuição,
as importâncias recebidas a título
(inciso V) de aviso prévio indenizado
(alínea “f”), o que foi revogado.
O artigo 291, por seu turno, estabelecia as circunstâncias atenuantes
na aplicação de penalidades, o que
também foi revogado.
O inciso V, do artigo 292, por seu
turno, estabelecia que na ocorrência
de circunstância atenuante, a aplicação da multa seria reduzida em 50%
(cinqüenta por cento).
Verifica-se, desta forma, ter o
Decreto em questão alterado duas
situações legais. A primeira, no concernente à tributação sobre o aviso
prévio indenizado e a segunda na
possibilidade de quitação de 50%
(cinqüenta por cento) na aplicação
de penalidades em decorrência de
circunstância atenuante.
O aviso prévio indenizado, consoante o próprio nome assinala, configura-se na indenização do período
de aviso prévio que o empregador
deveria conceder ao trabalhador para
que o mesmo obtivesse uma nova
colocação no mercado de trabalho.
Como indenização, por conseguinte, não sofria dedução tributária.
Ora, disciplina o artigo 150, “caput”, inciso III, alínea “b”, ser vedada
à União, cobrar tributos no mesmo
exercício financeiro em que haja
sido publicada a lei que os houver
instituído.
O Poder Executivo se encontra
adstrito aos “Princípios Gerais de
Direito Administrativo” e o princípio
administrativo tem uma importância
prática, senão maior, pelo menos
igual à norma jurídica, tendo a qualidade de regular a conduta.
O princípio é uma regra necessariamente abstrata (regula condutas
que não esgotam o conteúdo do
princípio quando ele é aplicado), que
estabelece ordens que não se esgotam
quando cumpridas. Por exemplo:
o princípio da legalidade deve ser

sempre aplicado. É necessariamente
abstrato.
Princípio é, pois, uma regra de
direito, aplicável a um conjunto grande de casos, transmitindo valores
essenciais do sistema, de conteúdo
necessariamente abstrato, e que serve
para preencher lacunas e facilitar a
interpretação de normas.
O regime jurídico do direito
administrativo é governado por dois
vetores, duas pedras angulares, dois
princípios gerais: a) supremacia dos
interesses públicos sobre os privados;
e b) indisponibilidade dos interesses
públicos.
A supremacia dos interesses públicos sobre os privados é o princípio
que afirma prerrogativas e privilégios jurídicos para aquele que tem
por objetivo perseguir a satisfação
do interesse público.
A relação é vertical, de desequilíbrio entre as partes, ao contrário
dos contratos privados, onde há a
bilateralidade.
No Poder Público o contrato deve
ser cumprido, mesmo que o Estado
seja inadimplente. Os prazos processuais para o Poder Público são maiores em razão do interesse público.
A indisponibilidade dos interesses
públicos é o princípio que afirma que
o administrador público não pode
transacionar ao seu livre arbítrio.
Não pode dispor do interesse público
porque age como mandatário, cuja
vontade se revela através da lei. A
lei vincula qual é o interesse público,
sendo, ao mesmo tempo, um limite
e uma ordem. Mesmo os limites da
liberdade da administração pública
são fixados por lei.
O “Princípio da Legalidade” é o
tema eterno do Direito Administrativo, sendo o mais marcante, pois
a administração só pode agir se
houver autorização legal para tanto,
ocupando um papel de destaque no
Estado de Direito, uma vez que o
Estado também deve se submeter às
disposições da lei.
O conteúdo do princípio da legalidade apresenta dois aspectos: positivo e negativo. Enquanto o aspecto

negativo é chamado de “Princípio da
Primazia da Lei”, assinalando que a ato
administrativo não pode contrariar a
lei em cem por cento dos casos, o aspecto positivo é chamado de “Princípio da
Reserva Legal”, que diz: ao ato administrativo só cabe criar disposições que
permitam a fiel execução da lei.
O Poder Executivo ao disciplinar
um ato administrativo, pois, deve
criar condições para que a lei possa ser executada da melhor forma
possível.
Os tributos, por sua vez, atendem,
obrigatoriamente, aos princípios: da
anterioridade (só podem vigorar a
partir do dia 1º do ano seguinte) e
da legalidade (só podem vigorar com
base na lei).
Se a Constituição Federal veda
à União, a cobrança de tributos,
no mesmo exercício financeiro em
que haja sido publicada a lei que os
houver instituído, é evidentemente
inconstitucional a inclusão do aviso
prévio indenizado no salário de contribuição previdenciário.
Ao revogar a possibilidade de
quitação de débito em razão de
circunstâncias atenuantes, reduz o
Decreto, inclusive, a possibilidade do
recebimento de multas, diminuindo,
via de conseqüência a arrecadação
tributária.
Compensar essa diminuição
através da tributação sobre o aviso
prévio indenizado impõe nova carga
para a classe trabalhadora, castigada
pelas inúmeras deduções que sofre
no recebimento de seus minguados
salários, que sobrevivem sob a capa
da “crise” decorrente da necessidade
imposta a todos os países para “salvar” o império norteamericano. Era
o que havia para manifestar.
(*) Advogado sindical e
trabalhista, é membro do corpo
técnico do Diap

STF decide sobre julgamento da contribuição sindical
A ministra Ellen Gracie, do Supremo Tribunal Federal (STF), aplicou
jurisprudência da própria Corte para
acolher conflito negativo de competência (CC 7505) suscitado pelo Tribunal
Superior do Trabalho (TST) e decidir
que processo envolvendo contribuição
sindical, já julgado em seu mérito pela
Justiça comum, antes da promulgação
da Emenda Constitucional 45/2004 –
reforma do Judiciário –, deve ter seu
julgamento lá concluído. A decisão da
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ministra foi publicada no Diário da
Justiça do dia 10 de janeiro.
A autora ganhou o processo em
primeiro grau, mas o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP)
acolheu apelo contra a decisão. A autora recorreu ao STJ e ao STF, em Recurso Especial (REsp) e Extraordinário
(RE), não admitidos na origem. O STJ
decidiu remeter o caso ao TST, por
entender que caberia a este tribunal
julgar o feito. O TST, por seu turno, por

discordar da decisão do STJ, recorreu
ao Supremo.
Em sua decisão, o STJ alegou que a
nova redação dada pela EC 45 ao artigo
114 da Constituição Federal “transferiu
ao âmbito da competência da Justiça do
Trabalho as ações sobre representação
sindical”. Ainda segundo o STJ, desse
dispositivo se depreende “que todas as
demandas derivadas da ‘representação
sindical’ devem ser julgadas pela Justiça Especializada”.
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Entretanto, o TST alegou – e seu
argumento foi aceito tanto pela Procuradoria Geral da República (PGR)
quanto pela relatora, ministra Ellen
Gracie – que, embora caiba aplicar
imediatamente as disposições concernentes à jurisdição e competência,
regendo o processo e julgamento de
fatos posteriores à promulgação da
EC45, “no caso de ter havido decisão
de mérito, o processo deve prosseguir
no juízo onde proferida”. (Fonte: STF)

