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Jornada de 30 horas
CNTS apresenta sugestões para o PL 2.295

Os diretores e conselheiros fis-
cais da CNTS se reuniram com 

o deputado Arnaldo Faria de Sá 
(PTB-SP) para apresentar sugestões 
ao PL 2.295/00, que dispõe sobre a 
jornada de 30 horas semanais para 
os profissionais da Enfermagem. O 
PL aguarda votação na Comissão de 
Seguridade Social e Família, da Câ-
mara dos Deputados. Os dirigentes 
da Confederação também levaram 
aos gabinetes dos deputados que in-
tegram a Comissão de Seguridade 
correspondência em que justificam 
a jornada de 30 horas e pedem o 
voto favorável ao parecer de Faria 
de Sá. A Confederação destaca que 
a luta pela redução da jornada dos 
profissionais de Enfermagem vem 
de mais de 60 anos; que o assunto 

tem sido objeto de debate em todos 
os fóruns de discussão e negocia-
ções; e tem recomendação das con-
ferências de Saúde para a redução 

da jornada, com vistas à melhoria 
da qualidade dos serviços prestados 
à sociedade.
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Diretoria da CNTS define 
agenda de atividades

A Diretoria da CNTS aprovou como 
uma das atividades para este ano a reali-
zação do II Curso de Formação Sindi-
cal, a ser realizado na colônia de férias 
do Sindicato dos Empregados em Esta-
belecimentos de Serviços de Saúde de 
São Paulo, na cidade de Peruíbe (SP), no 
período de 29 a 31 de agosto. Durante o 
evento, serão discutidos amplamente três 
temas centrais: Seguridade Social, envol-
vendo Previdência Social, Saúde e Assis-
tência Social; organização e gestão sindi-
cal; e planejamento estratégico. O Curso 
será precedido de mais uma reunião da 
Diretoria, nos dias 27 e 28.

Os diretores também aprovaram a 
realização dos encontros estaduais ou 
regionais, com apoio da Confederação, 
com início previsto para o segundo se-
mestre. As datas serão agendadas pelas 
federações dos trabalhadores da saúde 
filiadas à CNTS. Para esses encontros, 
foi aprovado como tema obrigatório o 
debate sobre a implantação da NR 32 e 
mais um dos assuntos seguintes à escolha 
de cada federação: saúde do trabalhador, 
jornada de trabalho x duplo vínculo, ter-
ceirização, conjuntura – previdenciária, 
sindical e trabalhista – e assédio moral. 
Cada federação deverá acrescentar temas 
específicos do estado ou região.

Também foi aprovado pela Diretoria 
o lançamento de uma cartilha de esclare-

cimento e orientação sobre como as enti-
dades sindicais e os trabalhadores da saú-
de devem agir para combater o assédio 
moral. O assunto tem sido preocupação 
constante dos dirigentes da CNTS, por 
conta do crescente número de denúncias 
que chegam aos sindicatos e federações. 
A cartilha irá definir o que é assédio mo-
ral e orientar como a vítima poderá iden-
tificar e denunciar a sua prática.

A Diretoria ainda discutiu sobre as-
suntos administrativos diversos, incluin-
do ações e representação em instâncias 
governamentais e entidades vinculadas 
à saúde; sobre o contrato para assessoria 
jurídica, que deverá ser ampliada e con-
tinua tendo à frente o advogado Marco 
Túlio de Alvim Costa; e sobre a edição 
do Boletim Jurídico, encarte que deve 
acompanhar o  , já a partir desta edição, 
como mais um instrumento de comuni-
cação entre a CNTS e entidades filiadas 
e vinculadas.

Os membros titulares do Conselho Fis-
cal da CNTS, José Paulo da Silva, Remi 
Borazo e Walter José Bruno D’Emery, 
também vão se reunir sempre que hou-
ver reunião ordinária da Diretoria para 

dar parecer sobre o exercício financeiro.

Hino aos trabalhadores 
da saúde
Lá vêm os anjos de branco
em busca de vidas salvar,
trabalhando dia e noite
para os doentes curar.
Trabalham com amor e carinho
sem nada em troca pedir,
querem apenas que os pacientes
voltem de novo a sorrir.
Sejam fortes, sejam firmes
nestes caminhos seus,
cada vida que salvarem
virão as recompensas de Deus.
Estão sempre à disposição
para atenderem a um chamado seu,
vão correndo ao encontro
de alguém necessitado.
No hospital ou na rua,
ou em qualquer outro lugar,
lá vão os anjos de branco
sua missão é ajudar.
Prestar assistência,
essa é a sua missão,
com conforto e segurança,
sem discriminação.
Cuidam da humanidade
com muita determinação,
sempre com paciência
e amor no coração.

(Autor desconhecido)

Diretores e conselheiros com Faria de Sá
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Manual irá traduzir NR 32
Os trabalhadores da saúde 

vão ganhar um reforço para 
a efetivação da Norma Regulamen-
tadora 32, que define as diretrizes 
para a implantação de medidas de 
proteção à segurança e à saúde dos 
trabalhadores em serviços de saúde. 
A Comissão Tripartite Permanente 
Nacional (CTPN) da NR 32, criada 
pela Portaria 02/07, do Ministério 
do Trabalho e Emprego, definiu 
como prioridade e já começou a 
elaborar o manual com vistas a fa-
cilitar a compreensão e, consequen-
temente, a adoção da Norma.

“O manual vai traduzir o que diz 
a norma”, ressalta a coordenadora 
da Comissão, Noeli Martins, que é 
auditora fiscal da DRT do Paraná 
e foi coordenadora da elaboração 
da NR. Segundo ela, o manual será 
para a Norma toda, mas será lança-
do em etapas, por riscos. “Primeiro, 
vamos tratar dos riscos biológicos, 
cuja interpretação está trazendo 
mais dificuldades no processo de 
implantação da NR”, explicou. 
O manual vai tratar das questões 
que envolvem os microrganismos, 
geneticamente modificados ou não, 
culturas de células, parasitas, toxi-
nas e os príons. A Norma dispõe, 
ainda, dos riscos químicos, radioa-
tivos e ambientais.

Pela Portaria 485/05, do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego, a 
adoção das medidas estabelecidas 
na Norma seria feita em quatro 
etapas – abril, outubro e dezembro 

de 2006 e abril de 2007 – porém, 
as dificuldades na compreensão da 
NR e também de ordem cultural 
têm adiado a sua adoção. Na região 
sul o processo de implantação está 
mais adiantado, enquanto na região 
nordeste caminha a passos lentos, 
explicou a coordenadora. A NR 32 
abrange não apenas os profissionais 
médicos ou da Enfermagem, mas 
também os que atuam na cozinha, 
limpeza e lavanderias.

“Há interesse na implantação 
e são muitas as demandas, mas 
também são muitas as dificuldades. 
É preciso administrar essas dúvidas 
e angústias. Daí, a necessidade de 
seguirmos as fases de divulgação, 
capacitação e conscientização dos 
atores envolvidos no processo”, 
avaliou Noeli Martins. Segundo ela, 
uma das principais dificuldades é de 
ordem cultural. “É mais fácil mudar 
a estrutura dos que os costumes”, 
comparou.

Outra medida adotada pela 
comissão e que vai refletir positi-
vamente na implantação da NR 32, 
segundo Noeli Martins, se refere 
à criação de comissões estaduais 
que serão criadas nas delegacias 
regionais do Trabalho para acom-
panhamento do processo. “As 
representações dos trabalhadores 
são as mais sensibilizadas e vêm 
puxando o trabalho de implanta-
ção da Norma. Mais uma vez, será 
preciso que se mobilizem e cobrem 
a criação das comissões regionais 

nas DRTs”, alerta.
Desde a edição da Portaria 485, 

em novembro de 2005, que aprovou 
a Norma e definiu prazos para sua 
adoção, muito pouco foi implan-
tado. O Ministério do Trabalho 
tem atuado mais na orientação 
aos estabelecimentos de saúde no 
sentido de minimizar os riscos a 
que são submetidos os trabalhado-
res do setor e adoção de medidas 
de proteção, prevenção e controle. 
“A punição virá se percebermos 
que há a orientação e que as uni-
dades de atendimento não estão se 
adequando para cumprir a Norma, 
mas acredito que não é a punição 
que vai mudar o local de trabalho”, 
analisa Noeli Martins, ao destacar 
que “o controle social deve vir do 
trabalhador”.

Portanto, a Direção da CNTS 
alerta os trabalhadores, especial-
mente os dirigentes sindicais, que 
busquem a criação das comissões 
permanentes regionais por meio 
das DRTs, a discussão nas Cipas e 
a criação de comitês de acompa-
nhamento nos locais de trabalho, vi-
sando a efetiva implantação da NR 
32. O Brasil é o primeiro país do 
mundo a ter uma norma específica 
para os trabalhadores da saúde. Não 
vamos nos acomodar e permitir que 
as regras sobre a segurança e saúde 
do trabalhador da saúde se torne 
letra morta.

A Direção

Comissão vai discutir sobre acidente de trabalho
A Comissão Tripartite Permanen-

te Nacional da NR 32 vai discutir, 
numa segunda fase, o grave proble-
ma dos acidentes de trabalho entre os 
profissionais da saúde, que vem au-
mentando nos últimos anos e já supe-
ra setores como o da construção civil. 
“Conseguimos introduzir na norma 
os eixos da vacinação e capacitação, 
falta discutir os dispositivos de segu-
rança, a depender de um cronograma 
a ser tratado pela comissão perma-
nente”, assinala a coordenadora da 
CTPN, auditora fiscal e médica do 

trabalho, Noeli Martins.
Segundo dados do Ministério da 

Previdência Social e da Fundação Jor-
ge Duprat Figueiredo de Segurança e 
Medicina do Trabalho – Fundacentro, 
as atividades de atendimento hospita-
lar lideram entre os segmentos econô-
micos que registraram o maior número 
de acidentes em 2005, com 5,8% dos 
491.711 acidentes registrados, superan-
do em riscos o setor da cana-de-açúcar 
e usinas de açúcar, com índice de 3,9%, 
e da construção civil, com 2,5%.

A pesquisa aponta que entre as 

lesões mais comuns do total de aci-
dentes 26,2% são ferimentos, fra-
tura ou traumatismo superficial no 
punho ou na mão; 80,1% ocorreram 
no local de trabalho, contra 13,7% 
no trajeto para o local de trabalho e 
6,2% de doenças ocupacionais. Do 
total de acidentados, 51,9% se afas-
taram das atividades por até 15 dias. 
Em 29,4% dos casos o afastamento 
foi superior a 15 dias; 15,5% apenas 
receberam assistência médica; 2,6% 
tiveram incapacidade permanente; e 
0,51% foram a óbito.

Aos representantes dos trabalhadores do SUS na 
Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS

No dia 1º de maio quando comemo-
ramos em todo o mundo o Dia dos Tra-
balhadores, cumprimentamos em nome 
de todo o Ministério da Saúde cada um 
de vocês representantes dos mais de 
dois milhões de trabalhadores da saúde, 
responsáveis pela atenção e assistência 
a toda população brasileira.

Queremos reafirmar o reconheci-

mento e saudar aqueles que efetivamen-
te são fundamentais na construção do 
nosso Sistema de Saúde com qualidade, 
responsabilidade e compromisso.

Cordialmente,

José Gomes Temporão 
Ministro de Estado da Saúde
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Começam os debates rumo à 13ª 
Conferência Nacional de Saúde

Teve início dia 1º de abril o pra-
zo para a realização das con-

ferências municipais rumo à 13ª Con-
ferência Nacional de Saúde, que terá 
como eixo central Saúde e Qualidade 
de Vida - Políticas de Estado e Desen-
volvimento, e será realizada de 14 a 18 
de novembro de 2007. Mais uma vez, 
representantes das três esferas de go-
verno, dos usuários, dos trabalhadores, 
dos gestores e prestadores de serviços 
do SUS vão discutir e propor diretrizes 
para formulação das políticas de saúde 
nacional, estaduais e municipais. 

As conferências municipais deverão 
ser realizadas até 5 de agosto e as confe-
rências estaduais deverão acontecer en-
tre 15 de agosto e 15 de outubro. O tema 
central da 13ª CNS está dividido nos se-
guintes eixos temáticos: Desafios para a 
efetivação do direito humano à saúde no 
século XXI: Estado, sociedade e padrões 
de desenvolvimento; Políticas públicas 
para a saúde e qualidade de vida: o SUS 
na seguridade social e o Pacto pela Saú-
de; A participação da sociedade na efeti-
vação do direito humano à saúde.

A 13ª CNS tem por objetivos, segun-
do o regimento aprovado pelo Conselho 
Nacional de Saúde, “avaliar a situação 
da saúde, de acordo com os princípios e 
as diretrizes do SUS previstos na Cons-
tituição Federal e na Lei Orgânica da 

Saúde; definir diretrizes para a plena ga-
rantia da saúde como direito fundamen-
tal do ser humano e como política de Es-
tado, condicionada e condicionante do 
desenvolvimento humano, econômico e 
social; e definir diretrizes que possibi-
litem o fortalecimento da participação 
social na perspectiva da plena garantia 
da implementação do SUS”.

Participarão do evento 3.064 dele-
gados eleitos entre os usuários do SUS 
(50%), trabalhadores da saúde (25%) e 
gestores e prestadores de serviços (25%). 
Serão convidados representantes de ór-
gãos, entidades, instituições e persona-
lidades nacionais e internacionais com 
atuação de relevância na área de saúde e 
setores afins, num percentual de até 5% do 
total de delegados, além de observadores, 
no limite de até 10% do total de delegados 
de cada Estado e do Distrito Federal.

Os delegados da etapa nacional serão 
eleitos, proporcionalmente, entre os par-
ticipantes das fases estaduais, cujos dele-
gados serão escolhidos nas fases munici-
pais. A CNTS alerta para a necessidade 
de ampla participação dos trabalhadores 
da saúde nesta primeira etapa, de forma a 
estarem também bem representados nas 
instâncias seguintes. O relatório elabo-
rado no município vai subsidiar a con-
ferência estadual e o que for aprovado 
segue para a Conferência Nacional.

Mesa Nacional analisa protocolo de 
desprecarização do trabalho no SUS

Diante do “grande número de pro-
fissionais que atuam no SUS por meio 
de vínculos precários, com prejuízos 
não só para os trabalhadores como 
também para os usuários do Sistema”, 
entre outras considerações, a Mesa Na-
cional de Negociação Permanente do 
SUS analisa a minuta de protocolo que 
dispõe sobre a implementação da Po-
lítica de Desprecarização do Trabalho 
no SUS junto às mesas e mecanismos 
de negociação do trabalho no Sistema 
Único de Saúde.

O documento considera, ainda, 
como um dos objetivos da Mesa Nacio-
nal, “a instituição de processos nego-
ciais de caráter permanente para tratar 
de conflitos e demandas decorrentes das 
relações funcionais e de trabalho no âm-
bito do SUS e a proposição da melhoria 
das condições de trabalho”. E também a 

importância da consolidação da Rede de 
Apoio à Desprecarização do Trabalho 
no SUS, criada pela Portaria 928/06, do 
Ministério da Saúde.

O texto base prevê o estímulo à 
criação e fortalecimento de mesas mu-
nicipais, estaduais e/ou regionais de 
negociação, com o propósito de instru-
mentalizar a gestão do Sistema, nas três 
esferas de governo, para implementar a 
democracia nas relações de trabalho, e 
garantia de inclusão do tema desprecari-
zação nas pautas de negociação.

Onde não for instalada mesa de ne-
gociação, prevê o protocolo, deverá ser 
criado comitê ou grupo de trabalho, que 
deverá realizar levantamento sobre as 
formas de precarização do trabalho no 
SUS e monitorar formas de substituição 
do trabalho precário para subsidiar a 
Mesa Nacional.

CNS avalia criação da Câmara 
Interministerial de Gestão 

da Educação na Saúde
Com o objetivo de organizar a for-

mação de recursos humanos na área 
da saúde, segundo as políticas nacio-
nais de educação e saúde e também 
das metas, princípios e diretrizes do 
SUS, os ministérios da Saúde e da 
Educação apresentaram para discus-
são, no Conselho Nacional de Saúde, 
a partir da sua Comissão Intersetorial 
de Recursos Humanos (CIRH), uma 
proposta para a criação da Câmara In-
terministerial de Gestão da Educação 
na Saúde.

O tema será debatido ainda no 
Conselho Nacional de Educação, na 
Comissão Intergestores Tripartite 
(CIT) e deve envolver também o Con-
selho Nacional de Secretários da Saú-
de (Conass) e o Conselho Nacional 
de Secretários Municipais de Saúde 
(Conasems), que, segundo a proposta, 
também terão assento na Câmara. Se-
gundo o Ministério da Saúde, o proje-
to ainda pode passar por modificações 
e “sua concepção vem se desenvol-
vendo à luz de todo o novo processo 
de avaliação e regulação da Educação 
Superior”.

Segundo artigo assinado pelo Se-
cretário de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde (SGTES), Fran-
cisco Eduardo de Campos, e pela di-
retora do Departamento de Gestão da 
Educação na Saúde (Deges), da Se-
cretaria, Ana Estela Haddad, “Desde o 
início do processo de implementação 
do SUS tem persistido uma impor-
tante lacuna no que diz respeito aos 
mecanismos de articulação interseto-
rial, previstos no artigo 200 do texto 
constitucional – nunca regulamentado 
– e que são indispensáveis para a for-

mulação de políticas específicas para a 
formação dos trabalhadores da área da 
saúde”. 

Segundo eles, a Comissão vai dis-
cutir o perfil dos profissionais a serem 
formados, critérios para abertura de 
cursos de graduação, políticas de espe-
cialização, políticas de incentivo para 
a cooperação em todos os níveis entre 
saúde e educação são alguns dos temas 
a serem trabalhados. Eles destacam que 
“a necessidade de um trabalho interse-
torial na formação dos profissionais da 
saúde, desde o nível técnico, passando 
pela graduação até a pós-graduação 
não é hoje apenas uma demanda da 
área da saúde, mas envolve também a 
percepção já expressa pelo MEC, dos 
benefícios e do valor agregado deste 
trabalho conjunto”.

E ressaltam “a importância para 
que avance o processo de consolidação 
do SUS e a população brasileira possa 
contar com atenção à saúde integral, 
universal e de qualidade” e também a 
“necessidade de a Câmara contar com 
a participação de representantes das 
instituições formadoras, das entidades 
relacionadas ao ensino das profissões 
da saúde e do controle social”.

“Temos trabalhado na lógica de 
que a ação intersetorial deve respeitar 
as competências do MEC de avaliação 
e regulação de toda a Educação Supe-
rior, ao tempo em que cabe ao Minis-
tério da Saúde interferir, no nível ma-
cropolítico, no perfil, na quantidade e 
distribuição dos profissionais da saúde 
formados com recursos públicos, à luz 
das necessidades de saúde da popu-
lação brasileira”, afirmam Campos e 
Haddad.

Segundo a minuta em análise no CNS, competirá à 
Câmara:

I – subsidiar a definição de diretrizes para a política de formação profissional, 
tecnológica e superior, incluindo a especialização na modalidade residência médi-
ca, multiprofissional e em área profissional na área de saúde; 

II – subsidiar a definição de critérios para a autorização, reconhecimento e 
renovação de reconhecimento de cursos superiores na área da saúde; 

III – subsidiar a definição de critérios para a expansão da educação profission-
al, tecnológica e superior, incluindo a especialização na modalidade residência 
médica, multiprofissional e em área profissional na área de saúde; 

IV - identificar as demandas quantitativa e qualitativa de profissionais de 
saúde no âmbito do SUS, de forma a subsidiar políticas de incentivo à fixação de 
profissionais de saúde conforme as necessidades regionais; 

V – identificar a capacidade instalada da rede de serviços que integram o Siste-
ma Único de Saúde, a fim de subsidiar a análise de sua utilização no processo de 
formação de profissionais de saúde; 

VI – estabelecer diretrizes para a educação e assistência à saúde na rede públi-
ca de educação básica.

Delegados vão discutir desafios para a efetivação do direito humano à saúde
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CPMF, a contribuição que nada tem de provisória
Sob a justificativa de 

que é “elemento fun-
damental para a manutenção 
do equilíbrio fiscal brasilei-
ro”, o governo enviou ao Con-
gresso Nacional a PEC 50/07, 
que prorroga a Contribuição 
Provisória sobre Movimen-
tação Financeira (CPMF) 
até 31 de dezembro de 2011. 
A PEC adia a vigência da 
Lei 9.311/96, que instituiu a 
CPMF, e suas alterações. O 
prazo de validade da Contri-
buição é 31 de dezembro des-
te ano. O governo calcula que 
R$ 35 bilhões serão arrecada-
dos este ano com o tributo.

Na exposição de motivos 
que acompanha a PEC, os mi-
nistros da Fazenda, Bernard 
Appy – interino –, e do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, 
Paulo Bernardo Silva, desta-
cam que a CPMF tem garan-
tido um montante consistente 
de arrecadação. “Mesmo num 
ambiente de crescente solidez 
macroeconômica, não haveria 
como prescindir de tal volume 
de receita sem comprometer o 
bom desempenho das contas 
públicas”, afirmam.

Pela proposta, que inicial-
mente passa a ser analisada 
em comissão especial da Câ-
mara, a alíquota da CPMF 
fica mantida em 0,38%, sendo 
que o Poder Executivo poderá 
reduzir ou restabelecer, total 
ou parcialmente, o índice, nos 
termos definidos em lei. O 
governo, no entanto, quer que 
a discussão ocorra no Con-
gresso e “não considere iso-
ladamente uma eventual de-
soneração da CPMF, mas sim 
o conjunto das prioridades de 
desoneração tributária e, em 
particular, se é mais urgente 
reduzir linearmente a alíquota 
da CPMF ou reduzir mais ra-
pidamente sua incidência em 

operações em que gera maio-
res distorções, a exemplo das 
operações de crédito”.

Com as seguidas prorroga-
ções da CPMF, criada em 1993 
para cobrir os gastos crescen-
tes com a saúde, o governo 
tem empurrado com a barriga 
a necessária reforma fiscal. Em 
2006, a CPMF alcançou a re-
ceita de R$ 32,5 bilhões, cor-
respondente a 8% da arrecada-
ção federal, superior a tributos 
como o PIS/Pasep, o Imposto 
sobre Produtos Industrializados 
(IPI) e a Contribuição sobre os 
Combustíveis (Cide).

Segundo afirmou o doutor 
em economia Paulo Rabello 
de Castro, no artigo CPMF: 
dando a cara para bater, hoje, 
“só 50% (da CPMF) vão para 
cobrir as atividades-fim do 
Estado brasileiro “prestador 
de serviços”; os outros 50% 
se distribuem entre coberturas 
ao encargo brutal de juros da 
dívida pública (20%) e ao ex-
plosivo déficit previdenciário 
(30%)”. 

“O “imposto do cheque”, 
se, por um lado, é defendido 
por alcançar a economia infor-
mal e ser de fácil fiscalização, 
ao mesmo tempo é perver-
so por atingir, sem distinção 
entre os assalariados e os de 
maio poder aquisitivo”, critica 
o Tesoureiro-Geral da CNTS, 

José Caetano Rodrigues.
A PEC 50 também altera 

o artigo 76 e acrescenta o art. 
95 no Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, 
prorrogando a Desvinculação 
de Receitas da União. A DRU 
desvincula 20% da receita da 
União proveniente de impos-
tos, contribuições sociais e de 
intervenção no domínio eco-
nômico (como a Cide), já ins-
tituídos ou que vierem a ser 
criados até 2011. 

De acordo com a exposição 
de motivos, a DRU tem sido 
imprescindível instrumento 
de racionalização da gestão 
orçamentária, respondendo, 
nos últimos anos, por cerca 
de 58% do total dos recursos 
livres da União. “A DRU tem 
permitido à administração pú-
blica estabelecer prioridades e 
alocar recursos para o atendi-
mento dessas prioridades”.

Os ministros criticam o 
vínculo de parcela expressiva 
das receitas a finalidades es-
pecíficas. “Tal estrutura reduz 
significativamente o volume 
de recursos livres do orça-
mento, os quais são essen-
ciais para a consecução dos 
projetos prioritários do go-
verno – como obras de infra-
estrutura – e para a constitui-
ção da poupança necessária à 
redução da dívida pública”.

Proposta de Emenda à Constituição 50/07
Altera o art. 76 e acrescenta o 
art. 95 no Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, 
prorrogando a vigência da 
desvinculação de arrecadação 
da União e da contribuição 
provisória sobre movimenta-
ção ou transmissão de valores 
e de créditos e direitos de na-
tureza financeira.

Art. 1º O caput do art. 76 do 
Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias passa 
a vigorar com a seguinte re-
dação:
“Art. 76. É desvinculado 
de órgão, fundo ou despesa, 
até 31 de dezembro de 2011, 
vinte por cento da arrecada-
ção da União de impostos, 

contribuições sociais e de in-
tervenção no domínio econô-
mico, já instituídos ou que vie-
rem a ser criados até a referida 
data, seus adicionais e respec-
tivos acréscimos legais.” (NR)

Art. 2º Fica acrescentado o 
seguinte artigo ao Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias:
“Art. 95. O prazo previsto no 
caput do art. 84 deste Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias fica prorrogado 
até 31 de dezembro de 2011.
§ 1º Fica prorrogada, até a data 
referida no caput deste artigo, 
a vigência da Lei no 9.311, de 
24 de outubro de 1996, e suas 
alterações.

§ 2º Até a data referida no 
caput deste artigo, a alí-
quota da contribuição de 
que trata o art. 84 deste Ato 
das Disposições Constitu-
cionais Transitórias será 
de trinta e oito centésimos 
por cento, facultado ao 
Poder Executivo reduzi-la 
ou restabelecê-la, total ou 
parcialmente, nos termos 
definidos em lei, mantida, 
para fins de destinação do 
produto da arrecadação, a 
mesma proporção decor-
rente da aplicação do § 2o 
do referido art. 84.” (NR)

Art. 3º Esta Emenda Cons-
titucional entra em vigor na 
data da sua publicação.

Congresso se empenha em 
renovar CPMF, mas engaveta 

a jornada de �0 horas
José Lião de Almeida*

Parece absurdo, mas 
é o Congresso Nacional. 
Enquanto projetos de lei 
de vital importância para 
a classe trabalhadora vão 
parar na gaveta – como é 
o caso da jorna-
da de 30 horas 
semanais para 
os profissionais 
da saúde –, ou-
tros, contrários 
aos interesses da 
população; como 
a renovação da 
CPMF, arreba-
tam o próprio 
presidente Lula e ganham 
uma dimensão única, em 
que o governo lança mão 
de toda a sua força para 
conseguir a aprovação a 
qualquer custo.  

Sempre é elucidativo 
lembrar um pouco a histó-
ria da CPMF (Contribuição 
Provisória sobre Movimen-
tação Financeira), pois ela 
foi criada para durar pouco 
e alocar verbas para gastos 
de emergência na saúde. 
Tudo começou há mais 
de uma década, no gover-
no FHC. À época, muitos 
se opuseram ao tributo, 
questionando sua validade 
junto ao Supremo Tribunal 
Federal (STF). 

O que era provisório vi-
rou permanente e os recur-
sos para a saúde da popu-
lação continuam em falta. 
Mas como entender esse 
enigma? Para onde vão os 
R$ 32 bilhões arrecada-
dos hoje pela CPMF? Essa 
verba, equivalente ao orça-
mento anual do Ministério 
da Saúde, com toda a cer-
teza não está sendo usada 
para os fins que motivaram 
sua criação, nos tempos do 
então Ministro Adib Jate-
ne. 

Se a população con-
tinua pagando 0,38% de 
toda operação bancária sob 
a rubrica de “tributo provi-
sório para gastos emergen-
ciais com a saúde”, isso 
significa que a prorrogação 
desse recurso até o final do 
mandato Lula nada mais 
é do que estelionato fis-

cal. Além de ser indevido, 
pois é desviado para pagar 
outras contas do governo, 
principalmente juros para 
rolar a dívida interna, ele é 
um imposto burro e cruel. 
Penaliza pobres e ricos na 
mesma proporção e atinge 

toda a cadeia pro-
dutiva, em efeito 
cascata, encare-
cendo o preço fi-
nal de qualquer 
produto.

Outro dado im-
portante veicula-
do pela imprensa 
mostra que a fatia 
da CPMF sobre o 

PIB passou de 0,74%; há 
dez anos, para 1,38% hoje. 
O empenho do governo 
em renovar a CPMF con-
tará com uma injeção de 
pelo menos 1,3 bilhão de 
reais aos cofres das pre-
feituras dos políticos alia-
dos. Além disso, o gover-
no está de olho no FGTS, 
Funrural e Fat. Quer usar 
esse dinheiro para obras 
de infra-estrutura e para 
outras manobras políticas. 
O Congresso Nacional pa-
rece estar de acordo com 
essas medidas, que já fo-
ram parcialmente aprova-
das. Mais uma vez, perde 
o trabalhador.  

Enquanto isso, o proje-
to que instituía a jornada 
de 30 horas semanais para 
a categoria da saúde (PL 
2295/00) aguarda votação 
na Comissão de Seguri-
dade Social da Câmara 
dos Deputados. A CNTS 
já mobilizou os trabalha-
dores e enviou sugestões 
para o deputado Arnaldo 
Faria de Sá, relator da pro-
posta. Diante desse qua-
dro, convocamos todos os 
trabalhadores da saúde a 
permanecerem unidos por 
esta importante bandeira 
de luta. Afinal, quem toma 
conta da saúde da popula-
ção enfrenta situações de 
stress constante e merece 
uma jornada mais huma-
na. Quem irá cuidar do 
cuidador?

*Presidente da CNTS e 
do SinsaudeSP
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CNTS apresenta sugestões para o PL 2295
Os diretores e conselhei-

ros fiscais da CNTS 
se reuniram com o deputado 
Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) 
para apresentar sugestões ao 
PL 2.295/00, que dispõe sobre 
a jornada de 30 horas sema-
nais para os profissionais da 
Enfermagem. O deputado ha-
via apresentado seu relatório 
e a votação na Comissão de 
Seguridade Social e Família, 
da Câmara dos Deputados, es-
tava prevista para o dia 25 de 
abril. A pedido da Confedera-
ção, o relator pediu a retirada 
do PL da pauta para analisar 
os argumentos da CNTS.

“Tenho compromisso com 
os trabalhadores da saúde e 
vou acatar as sugestões que, 
tenho certeza, significam o 
que é melhor para a catego-
ria”, afirmou Faria de Sá. O 
deputado vai reapresentar o re-
latório em breve. O deputado 
Beto Albuquerque (PSB-RS) 
apresentou requerimento para 
votação do PL 2295 em regi-
me de urgência. “É inaceitável 
que os trabalhadores da mais 
antiga profissão, dedicada à 
saúde e ao bem-estar do seu 
semelhante, não tenham uma 
lei que lhes garanta o direito 
à vida saudável”, ressaltou 
o vice-presidente da CNTS, 
João Rodrigues Filho.

Os dirigentes da CNTS 
também levaram aos gabi-
netes dos deputados que in-
tegram a Comissão de Segu-
ridade correspondência em 
que justificam a jornada de 30 
horas e pedem o voto favorá-
vel ao parecer de Faria de Sá. 
A Confederação destaca que a 
luta pela redução da jornada 
dos profissionais de Enferma-
gem vem de mais de 60 anos; 
que o assunto tem sido objeto 
de debate em todos os fóruns 
de discussão e negociações; e 
tem recomendação das confe-
rências de Saúde para a redu-
ção da jornada, com vistas à 
melhoria da qualidade dos ser-
viços prestados à sociedade. 

A CNTS ressalta, no do-
cumento, que em todas as 
instâncias foi destacado que o 
contato dos trabalhadores em 
saúde com situações extremas 
de sofrimento e a exposição a 
ambientes insalubres fazem 
com que esta categoria, em 
especial os profissionais da 
Enfermagem, mereça trata-
mento diferenciado no exer-
cício da profissão. Pesquisas 
destacam que o ambiente de 
trabalho oferece riscos de-
correntes de fatores físicos, 
químicos, biológicos, psicos-
sociais e ergonômicos.

Verificam-se, também, 

problemas relacionados a fa-
tores cognitivos, como o nú-
mero elevado de informações 
acerca do paciente, diagnós-
ticos, tratamentos, material, 
medicamentos e equipamen-
tos que o profissional deve as-
similar. Outro fator que pode 
se agravar com a jornada de 
trabalho excessiva está liga-
do à manipulação de drogas 
e material pérfuro-cortante, 
pelo risco de contaminação 
por doenças infecto-contagio-
sas como a Hepatite e a Aids.

A Confederação lembra 
que a regulamentação da car-
ga horária dos profissionais da 
Enfermagem tem respaldo na 
Constituição Federal, que no 
inciso XIV do artigo 7º prevê: 
“jornada de seis horas para o 

trabalho realizado em turnos 
ininterruptos de revezamento, 
salvo negociação coletiva”.

Também ressalta que di-
versas categorias que traba-
lham lado a lado com os pro-
fissionais da Enfermagem, 
como os Técnicos e Auxilia-
res de Laboratório e Técnicos 
e Auxiliares em Radiologia, 
já desfrutam da redução da 
jornada de trabalho, em vir-
tude das peculiaridades de 
atuação. E que grande parte 
dos trabalhadores em saúde, 
especialmente os servidores 
públicos estaduais, vem ado-
tando na prática ou por força 
de lei, ou ainda por norma 
coletiva específica, a jornada 
de 30 horas. O limite hoje é 
implantado em cerca de 70% 

das unidades públicas estadu-
ais. Os estados de Mato Gros-
so e de Rondônia aprovaram, 
recentemente, a implantação 
da jornada reduzida. Também 
no Distrito Federal, a redução 
já é praticada.

A CNTS denuncia o ex-
cesso de atendimentos por 
profissional da Enfermagem 
presenciado nas unidades de 
saúde. Há hospitais em que 
um profissional tem de aten-
der a 20 ou 30 pacientes, de-
vido à diminuição no quadro 
de pessoal. Também é cres-
cente o índice de afastamen-
tos por doenças do trabalho 
desencadeadas em função das 
condições em que a atividade 
profissional é exercida, o que 
compromete a força do traba-
lho e influencia negativamen-
te na qualidade da assistência 
prestada ao paciente.

“Nossa proposta visa evitar 
que as condições extenuantes 
de trabalho afetem o desempe-
nho, que pode conduzir a erros 
de dimensões bastante graves. 
A redução da carga horária 
significará também redução 
do nível de estresse, e repre-
sentará, sem dúvida, expres-
sivo avanço da melhoria na 
qualidade e na humanização 
dos serviços prestados à popu-
lação”, conclui o documento.

Enfermagem – profissão de fé e coragem
Da concepção cristã do 

cuidar do próximo até os dias 
atuais, com a ampliação do co-
nhecimento e dos constantes 
avanços tecnológicos, profun-
das mudanças ocorreram no 
mundo, mas a Enfermagem se 
mantém como profissão de ex-
trema importância nos campos 
econômico e social. O papel dos 
enfermeiros é essencial desde o 
cuidar da população, no aspecto 
da prevenção e da atenção em 
saúde, até a sua participação 
efetiva nas relações humanas.

É com esse reconhecimen-
to que a CNTS parabeniza e 
homenageia enfermeiros, téc-
nicos, auxiliares e atendentes 
pela passagem de mais uma 
Semana da Enfermagem, co-
memorada no Brasil de 12 a 20 
de maio. A data foi instituída 
pelo Decreto nº 48.202, de 12 
de maio de 1960, pelo então 
Presidente da República, Jus-
celino Kubitschek. 

São datas relacionadas ao 
nascimento e morte de duas 
precursoras e exemplos do pa-
pel fundamental da Enferma-
gem para a sociedade, respecti-
vamente, Florence Nightingale 
e Ana Neri. No dia 12 come-
mora-se mundialmente o Dia 
do Enfermeiro. No Brasil, o 
Dia Nacional do Enfermeiro  
foi instituído pelo Decreto nº 

2.956, de 10 de novembro de 
1938, do então Presidente da 
República Getúlio Vargas.

Em 12 de maio de 1920 
nasceu Florence Nightingale, 
“percursora da enfermagem 
moderna”. De família rica, 
desde pequena manifestou sua 
inclinação para o cuidado dos 
enfermos. Durante a guerra 
da Criméia, iniciada em 1854, 
os soldados franceses e russos 
recebiam cuidados de irmãs de 
caridade, enquanto 40% dos 
ingleses feridos morriam sem 
atendimento. Florence ofere-
ceu seus serviços, acompanha-
da por 38 religiosas e leigas 
voluntárias, levando à queda 
do índice de mortalidade de 
40% para 2%. Com as 40 mil 
libras que recebeu do governo 
e do povo inglês, fundou sua 
Escola de Enfermagem, no 
Hospital São Tomás, em 1860, 
tornando-se pioneira na abertu-
ra de escolas de enfermagem.

Em 20 de maio de 1880, aos 
66 anos de idade, faleceu Ana 
Neri, a primeira enfermeira 
brasileira, voluntária de guer-
ra, conhecida como a mãe dos 
brasileiros. Nascida em 1814, 
na Bahia, Ana Neri cuidou dos 
doentes durante a guerra com 
o Paraguai. Só depois de cinco 
anos de trabalho, terminada a 
guerra, voltou para casa, levan-

do quatro órfãos. Seu nome foi 
perpetuado com a fundação da 
primeira escola de alto padrão 
no Brasil, no Rio de Janeiro.

O compromisso dessas 
mulheres com a saúde e o 
bem-estar do povo é que tem 
norteado o trabalho prestado 
por milhares de trabalhadores 
da saúde pelo país afora. “São 
desses profissionais, que tantas 
vezes abdicam da própria saú-
de e bem-estar em prol do cui-
dar dos enfermos, que a cada 
dia precisam superar desafios 
e obstáculos, que dependem o 
bom funcionamento dos hos-
pitais e a recuperação dos do-
entes, com reflexos políticos, 
econômicos e sociais para a 
sociedade brasileira”, ressal-
ta o presidente da CNTS e do 
Sindicato dos Trabalhadores 
da Saúde de São Paulo, José 
Lião de Almeida. Há 20 anos o 
Sindicato conquistou em con-
venção coletiva que o dia 12 de 
maio seja feriado para os pro-
fissionais da sua base.

A CNTS lembra aos diri-
gentes sindicais que, confor-
me estabelecido pelo Decreto 
48.202, a Semana da Enfer-
magem deve servir para a di-
vulgação das atividades e para 
a união dos profissionais na de-
fesa dos direitos e no estímulo 
a novas lutas.

Outros exemplos de 
dedicação aos enfermos
- São Pedro mobilizou os 

diáconos para socorrer os en-
fermos. 

- No século VI, Santa Rade-
gunda deixou o trono da França 
e fundou um convento dedicado 
ao cuidado dos leprosos. 

- No século XI, Santa Hil-
degarda, conhecida como a 
sibila do Reno, distinguiu-se 
pelos conhecimentos de ciên-
cias naturais, enfermagem e 
medicina.

- São Francisco de Assis 
se iniciou na Ordem dos Fra-
des Menores ou Franciscanos, 
irmãos que faziam todo tipo 
de obra de caridade, visitavam 
hospitais e cuidavam dos do-
entes. Também instituiu a Or-
dem Terceira para as pessoas 
casadas ou retidas no mundo 
por outros deveres que que-
riam participar da renovação 
cristã e que foram de grande 
importância para o progresso 
da enfermagem. Muitos eram 
nobres, cuidavam dos doentes 
indo a hospitais diariamente, 
como São Luís rei da França e 
Santa Isabel da Hungria, além 
de Santa Catarina de Siena.

- Clara Scifi, distinta jovem 
de Assis, fundou o primeiro 
convento da segunda ordem, 
religiosas conhecidas como 
clarissas, que viviam enclausu-
radas, porém, cooperavam no 
tratamento dos doentes que as 
procuravam, dando-lhes remé-
dios e fazendo curativos.

- Devastada pela guerra dos 
30 anos, a França vivia situa-
ção de miséria e a assistência 
aos doentes era precária. São 
Vicente de Paulo fundou insti-
tuições de caridade capazes de 
elevar o nível da enfermagem 
e de se adaptarem aos progres-
sos da profissão. Com a peste 
invadindo os hospitais, São 
Vicente planejou a congrega-
ção das Filhas de Caridade, 
provocando uma revolução nos 
costumes da época, pois elas 
viviam em comum, porém sem 
clausura, e andariam pelas ruas 
para atender os necessitados. 
São Vicente pedia aos médicos 
os esclarecimentos científicos 
necessários às irmãs. Em 1640 
tomaram a direção de um hos-
pital com tão bons resultados 
que em breve muitos outros 
lhes foram confiados. (Fonte: 
sítios diversos)

Diretoria entrega documento ao deputado
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PL 248/06 volta à Comissão de Assuntos Sociais

Câmara aprova MP 349 com garantia 
mínima para aplicação do FGTS

Apenas com a garantia de ren-
tabilidade mínima das aplica-

ções por parte da Caixa Econômica 
Federal, o plenário da Câmara apro-
vou dia 17 de abril, por 312 votos a 
105, o projeto de lei de conversão à 
Medida Provisória 349/07, que autori-
za a transferência de R$ 5 bilhões do 
patrimônio líquido do FGTS para o 
FI-FGTS, fundo de investimento des-
tinado a financiar projetos dos setores 
energético, de saneamento, rodoviá-
rio, portuário e ferroviário. A medida 
aguarda votação no Senado, onde a 
CNTS e demais confederações farão 
pressão no sentido de mudanças que 
venham a minimizar os riscos para os 
trabalhadores.

A garantia foi incluída no parecer 
do relator, deputado Wilson Santiago 
(PMDB-PB), porém, outras reivindi-
cações feitas por dirigentes da CNTS 
e das demais confederações de traba-
lhadores em reunião do FST com o 
relator e as 89 emendas apresentadas 
pelos deputados ficaram fora do texto 
final. As confederações de trabalha-
dores pediram a criação de um seguro 
para os recursos do FGTS usados nos 
investimentos, limite ao percentual 
dos recursos a serem usados e a inclu-
são do setor habitacional entre os be-
neficiados com o dinheiro do FGTS. 
A maioria das emendas parlamentares 
reforçava as reivindicações.

A MP 349 é um dos principais 
itens do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) e se constituiu no 
ponto de maior divergência por conta 
do risco de perdas para o trabalhador. 
Por acordo firmado e incluído no pro-
jeto de conversão da MP, os recursos 
do FGTS utilizados no PAC terão a 
garantia de remuneração mínima de 
3% ao ano, além da Taxa Referencial 
de Juros (TR), hoje em vigor para os 
recursos do Fundo.

Com a rejeição do limite para uso 
dos recursos do FGTS pelo PAC, o to-
tal a ser transferido para o fundo de 
investimento poderá chegar a 80% do 
patrimônio líquido do FGTS, que em 
2006 somou R$ 22,1 bilhões. Na vo-
tação em plenário os deputados acres-
centaram o setor de hidrovias entre os 
que serão beneficiados com recursos 
do FGTS, mas rejeitaram a inclusão 
da habitação.

O FI-FGTS terá patrimônio pró-
prio e será disciplinado pela Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM). As 
diretrizes, os critérios e as condições 
de investimento serão definidos pelo 
Conselho Curador do FGTS, integra-
do por representantes do governo, de 
entidades patronais e dos trabalhado-
res. Caberá ao conselho, por exemplo, 
a aprovação dos projetos que recebe-
rão recursos do fundo. A execução dos 
investimentos ficará a cargo da CEF. 
O trabalhador que possui conta vincu-
lada ao FGTS também poderá usar até 
10% do saldo para adquirir ações ou 
cotas do novo fundo.

Confederações questionam MP no STF
As confederações nacionais dos traba-

lhadores das áreas da Saúde (CNTS), da 
Indústria (CNTI), do Comércio (CNTC), 
das Indústrias de Alimentação e Afins 
(CNTA), dos Transportes Terrestres 
(CNTTT) e do Turismo e Hospitalidade 
(Contratuh) ajuizaram a ADI 3881 no Su-
premo Tribunal Federal, com pedido de 
liminar, contra dispositivos da MP 349.

Um dos dispositivos contestados pe-
las confederações trata do parágrafo 1º 
do artigo 1º da MP que cria o Fundo de 
Investimento do FGTS, o FI-FGTS. Se-
gundo as entidades sindicais, a MP fere 
o artigo 192 da Constituição Federal, 
que trata do sistema financeiro nacional 
e, portanto, a matéria não pode ser ob-
jeto de MP, já que o artigo 192 exige a 
regulação por meio de lei complemen-
tar. A medida provisória também viola 
a regra ao permitir a aplicação do FGTS 
em financiamentos sem assegurar a ren-
tabilidade dos depósitos. 

“É inconcebível, ilegal e imoral be-
neficiar determinados setores da socieda-
de brasileira em flagrante prejuízo para 
a coletividade trabalhadora, estatuindo 
um inusitado financiamento em que os 
valores emprestados não têm a mínima 
garantia de retorno, sendo certa a desva-
lorização ou mesmo a perda total”, afir-
mam as entidades sindicais na ADI. 

As confederações sustentam que “os 
recursos provenientes dos depósitos do 
FGTS devem ser aplicados de modo que 
seja assegurada a cobertura de todos os 
custos e formação de reserva técnica para 
atender realização de gastos não previs-
tos”. E concluem: “O FGTS é um fundo 
constituído de verbas que fazem parte do 
patrimônio dos trabalhadores, que, por 
isso mesmo, têm o direito de preservá-
lo e o dever de zelar por sua aplicação 
e integralidade, evitando a ocorrência de 
ato, inclusive de natureza legislativa, que 
possa vir a causar-lhe danos”.

Depois do FGTS, vem o FAT... E o que mais?
Depois da Medida Provisória 349/07, 

que autoriza a transferência de R$ 5 bi-
lhões do patrimônio líquido do FGTS 
para um fundo de investimento, o gover-
no cresce os olhos para cima do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT) e cogita 
enviar medida provisória ao Congresso 
Nacional criando o Fundo de Recebí-
veis do Agronegócio (FRA), instrumento 
para garantir o refinanciamento das dívi-
das entre produtores rurais e o setor pri-
vado desde a safra 2004/2005, calculada 
em R$ 4 bilhões. Os recursos destinados 
pelo governo para o apoio ao refinancia-
mento deverão ser de R$ 2,2 bilhões.

A bomba foi revelada pelo presidente 
da subcomissão especial do endividamen-
to agrícola, deputado federal Luis Carlos 
Heinze (PP-RS), antes mesmo de ser dis-
cutida no Codefat. Segundo o deputado 
revelou a órgãos da imprensa, a edição da 
MP depende apenas do aval do ministro 
do Trabalho, Carlos Lupi (PDT).

Apesar da pressão contrária por par-
te das confederações de trabalhadores, 
e das 89 emendas parlamentares apre-
sentadas, o governo pôs em plenário o 
rolo compressor e a MP 349 foi apro-
vada na Câmara, apenas com garantia 

de rentabilidade mínima das aplicações 
com recursos do FGTS. Sendo assim, os 
dirigentes sindicais devem ficar atentos 
e se unirem para pressionar deputados 
e senadores com a finalidade de impe-
dir mais um ataque a recursos da classe 
trabalhadora.

Em reunião com a Comissão de Tra-
balho da Câmara, o ministro Carlos Lupi 
pediu ajuda aos deputados para retirar 
os recursos do FAT da conta da Desvin-
culação de Receitas da União (DRU), 
um mecanismo que permite ao governo 
modificar o uso de 20% das verbas arre-
cadadas com uma destinação específica 
e que tem servido para conter os gastos 
públicos e fortalecer o superávit primário 
(receitas menos despesas exceto juros da 
dívida pública). Atualmente, 20% dos re-
cursos do FAT são destinados ao Tesouro 
Nacional, nos termos da DRU. “Odinhei-
ro vai para lá e não volta mais”. disse.

PL 248/06 volta à Comissão de Assuntos Sociais
O PLS 248/06, do senador Pau-

lo Paim (PT/RS), que dispõe sobre a 
contribuição assistencial e dá outras 
providências recebeu duas emendas 
perante a Mesa, ambas do senador 
Flexa Ribeiro (PSDB/PA), e retor-
nará à Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) do Senado para que a comis-
são se posicione em relação às emen-
das. A proposta poderá, também, 
tramitar pela Comissão de Assuntos 
Econômicos se for aprovado reque-
rimento do senador Marconi Perillo 
(PSDB-GO). O pedido aguarda in-
clusão na ordem do dia no plenário 
do Senado. 

Segundo o senador Perillo, ao obri-
gar o empregador a efetuar desconto 
compulsório na folha de pagamento 
dos empregados e impor às empresas 
“uma série de novos procedimentos 
no que se refere a controle, arreca-
dação e repasse das contribuições”, o 
projeto “suscita aspectos econômicos 
e financeiros com importante reper-
cussão para as empresas”.

O senador destaca o fato de que o 
texto aprovado na CAS veda a con-
cessão de empréstimos ou financia-
mentos bancários por entes públicos 
e a participação em concorrências pú-
blicas às empresas que não atenderem 

às regras de recolhimento compulsó-
rio da contribuição assistencial.

Uma das emendas apresentadas ao 
PLS recomenda que “a contribuição 
sindical será devida uma única vez 
por ano, sendo vedada a sua fixação 
em percentual superior a um por cento 
do salário-base anual do trabalhador 
em atividade”. A outra sugere que, “no 
caso dos (trabalhadores) não-sindica-
lizados, o desconto da contribuição 
assistencial fica condicionado à ine-
xistência de oposição do empregado 
ou servidor perante o seu empregador, 
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 
da sua ciência inequívoca do referido 
desconto”.

A Direção da CNTS convoca os 
dirigentes sindicais a se mobiliza-
rem pela manutenção do texto apro-
vado na CAS e no sentido de que a 
proposta seja votada o mais breve 
possível, por conta da insegurança 
jurídica que decorre da falta de re-
gulamentação. Em todo o país, são 
muitas as divergências em torno da 
cobrança da contribuição assisten-
cial, principalmente, porque o Mi-
nistério Público do Trabalho vem 
ajuizando ações civis públicas para 
impedir o desconto em folha dos tra-
balhadores não sindicalizados.

Contribuição assistencial

Em reunião com Santiago, Jânio Silva pediu mudanças na MP 
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Espaço das Federações e Sindicatos

Movimento Mais Saúde ganha 
apoio do governo e no Congresso

Rio Grande do Sul

A criação de um grupo de trabalho 
formado por representantes do governo, 
dos gestores e dos trabalhadores pro-
posta pelo ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, com a incumbência de 
apresentar alternativas para a crise que 
assola os hospitais filantrópicos do Rio 
Grande do Sul, foi a principal conquista 
do Movimento Mais Saúde para os Hos-
pitais, que esteve em Brasília nos dias 
11 e 12 de abril para denunciar a situa-
ção caótica e cobrar soluções. “Temos 
de definir estratégias para enfrentar o 
problema junto com gestores e trabalha-
dores”, ressaltou o ministro Temporão.

No dia 20 de abril, técnicos do Mi-
nistério da Saúde e da Casa Civil da 
Presidência da República foram a Porto 
Alegre. No encontro, os técnicos pedi-
ram informações sobre os números da 
crise. Nos próximos dias, em Brasília, 
nova reunião vai discutir alternativas 
para sanar os problemas.

Nas atividades em Brasília, o re-
trato dos hospitais filantrópicos foi 
apresentado a autoridades dos poderes 
Executivo e Legislativo por cerca de 60 
pessoas, reunindo gestores do sistema, 
parlamentares e lideranças sindicais. 
Eles cobraram soluções para a crise na 
área da saúde e para os problemas de 
financiamento da assistência hospitalar 
credenciada do SUS no Estado, além da 
obrigatoriedade do repasse pelo gover-
no e a regulamentação da Emenda 29.

No Congresso Nacional, lideranças 
do movimento destacaram os proble-
mas da saúde em debate com a ban-
cada parlamentar gaúcha, numa reu-
nião coordenada pela deputada federal 
Manuela D’Avila (PCdoB-RS). Com 
apoio da deputada Maria do Rosário 
(PT-RS), foram recebidos pelo presi-
dente da Câmara, deputado Arlindo 
Chinaglia (PT-SP), que se comprome-
teu em intermediar a discussão junto 
ao Ministério da Saúde, nas pautas das 
comissões permanentes e também no 
que diz respeito à EC 29.

Entre as reivindicações apresentadas 
estão o reajuste imediato de 82% na tabe-
la do SUS, tendo em vista que a mesma 
está defasada – desde 1994 foi corrigida 
em média em apenas 37,7%, enquanto a 
inflação do setor chegou a quase 400% –, 
o que significa aumento de R$ 42 milhões 
mensais no teto do SUS para o RS.

A Federação dos Empregados em 
Estabelecimentos de Serviços de Saúde 
do Estado do Rio Grande do Sul levou 
40 dirigentes sindicais para as audiên-
cias, nas quais o presidente da Feessers, 
Milton Kempfer, destacou a defasagem 
salarial, a demissão de mais de 10 mil 
trabalhadores nos últimos anos e o não 
pagamento de direitos trabalhistas. E 
alertou que muitos hospitais estão na 
iminência de fecharem as portas.

Acompanharam a caravana da Fe-
deração sindicalistas de Porto Alegre, 
Caxias, Cruz Alta, São Borja, Lajeado, 
Quarai, Rosário, Vale dos Sinos, Livra-
mento, São Borja, São Gabriel, Santo 
Ângelo, Santa Rosa, Alegrete, Uru-
guaiana, Montenegro.

“Os trabalhadores se uniram ao 
movimento porque são os maiores 
prejudicados pela crise nos hospitais. 
Estão adotando a escravidão na saú-
de”, destacou Kempfer. O dirigente do 
Sindicato dos Trabalhadores da Saúde 
do Rio Grande do Sul, Gilmar França, 
argumentou junto ao deputado Arlindo 
Chinaglia que cerca de 255 mil traba-
lhadores têm o pagamento de salários, 
férias e 13º atrasados. 

Segundo Kempfer, nos últimos anos, 
14 hospitais fecharam as portas. “As cau-
sas são muitas, podemos destacar a mu-
dança no perfil assistencial; a gestão defi-
citária; tabela do SUS baixa; atrasos nos 
repasses dos programas estaduais”, disse. 
Kempfer criticou o fato de que o gover-
no estadual investe menos da metade do 
percentual estabelecido pela Emenda 29, 
que é de 12% da arrecadação. 

Os integrantes do Movimento tiveram 
audiências, também, com o ministro Tarso 
Genro, da Justiça, e com o secretário-exe-
cutivo adjunto da Casa Civil, Giles Car-
riconde Azevedo. “A situação pede uma 
ação urgente”, reforçou Tarso Genro.

A comitiva contou, ainda, com re-
presentantes do Sindicato dos Hospitais 
Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos 
do RS, da Federação das Santas Casas, 
do Conselho Estadual de Saúde, da Fe-
deração das Associações dos Municípios 
do RS e do Conselho Regional de Medi-
cina, além do presidente da Assembléia 
Legislativa/RS, Frederico Antunes, do 
secretário da Saúde/RS, Osmar Terra, e 
dos deputados estaduais Fabiano Perei-
ra e Daniel Bordignon.

Vitória do SINDERON
Justiça determina ao Coren/RO 
redução do valor da anuidade
Por decisão judicial, que acatou o 

Mandado de Segurança Coletivo in-
terposto pelo Sindicato dos Profissio-
nais de Enfermagem de Rondônia, o 
Coren/RO teve de reduzir o valor das 
anuidades devidas por enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de enfermagem, 
cuja correção passou a ser calculada 
de acordo com os limites estabeleci-
dos pela Lei 6.994/82. Foi uma gran-
de vitória do Sinderon diante dos va-
lores abusivos que são cobrados pelos 
conselhos profissionais, não apenas 
em Rondônia, mas em todo o país.

Segundo decisão da Desembar-
gadora Federal Maria do Carmo Car-
doso, “as anuidades dos conselhos 
profissionais, à exceção da OAB, têm 
natureza tributária e, por isso, seus 
valores somente podem ser fixados 
nos limites estabelecidos em lei, não 
podendo ser arbitrados por resolução 
e em valores além dos estabelecidos 
pela norma legal”. Afirma, ainda, que 
“no período de março/91 a dezem-
bro/91 (compreendido entre a extin-
ção da MVR e a criação da Ufir), não 

há porque incidir atualização monetá-
ria sobre as anuidades dos conselhos 
profissionais, tendo em vista a inexis-
tência de previsão legal”.

A decisão 21/06 do Coren fixa em 
R$ 241,34 o valor da anuidade para 
2007. O Sindicato pediu o respeito aos 
limites da Lei 6.994 – que fixa o valor 
da anuidade em 2 MVRs e o valor das 
taxas em 0,5 MVR para expedição de 
carteira profissional e em 0,3 MVR 
para certidões – e alegou que “o não 
pagamento das anuidades por seus fi-
liados implica na execução do débito 
e inscrição no cadastro de inadimplen-
tes, além de estarem sujeitos a respon-
der processo disciplinar”.

Segundo valores definidos pela 
Contadoria da Justiça Federal, Seção 
Judiciária de Rondônia, as anuidades 
passaram a ter os seguintes valores, 
em novembro 2006: R$ 68,99 para 
enfermeiros; R$ 65,65 para técnicos; e 
R$ 62,32 para auxiliares. A decisão tam-
bém alcança os valores das taxas cobra-
das para os diversos serviços prestados.

São Paulo
Sinsaudesp dá posse à diretoria

Com o com-
promisso de atu-
ar pela formação 
do Auxiliar em 
Técnico de En-
fermagem, pela 
igualdade racial e 
salarial entre ho-
mens e mulheres, 
por ganho real 
nos salários, pelo 
piso salarial por 
função, fortaleci-
mento das Cipa’s, visando o cumprimen-
to da NR 32, pela defesa do SUS e contra 
o assédio moral nas relações de trabalho, 
toma posse dia 12 de maio a nova dire-
toria do Sindicato dos Empregados em 
Estabelecimentos de Serviços de Saúde 
de São Paulo para a gestão 2007/2011.

“Um dos principais desafios da di-
reção será a organização no local de tra-
balho, buscando a mobilização cada vez 
maior nos hospitais da base”, ressalta o 

presidente reeleito do Sinsaudesp, José 
Lião de Almeida.

A CNTS parabeniza a diretoria em-
possada, desejando êxito à nova gestão. 
O Sinsaudesp completa, em 2007, 72 
anos de existência. “Além de intenso 
trabalho de base que resultou em impor-
tantes conquistas econômicas e sociais, 
o Sindicato oferece inúmeros benefícios 
aos associados e dependentes”, come-
mora José Lião.

Santa Catarina
Posse da diretoria do Sindicato 
de Chapecó será dia 18 de maio
A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de 

Saúde de Chapecó e Região (SC), que toma posse dia 18 de maio, já definiu como 
prioridades para a gestão 2007/2011 reforçar a campanha pelo reconhecimento dos 
técnicos em enfermagem, combater o desvio de função, cobrar a implantação da 
NR 32 e combater o assédio moral, muito presente na categoria. “Estas são bandei-
ras de luta e, paralelamente, continuaremos nosso trabalho na defesa dos direitos e 
garantias dos trabalhadores da saúde”, afirma Adair Vassoler, reeleito presidente do 
Sindicato, que possui 84 municípios em sua base territorial.

Vassoler ainda destaca a renovação em cerca de 40% na composição da nova 
diretoria e a eleição de jovens para comandar o sindicato. “Conseguimos chamar 
muitos jovens para o movimento sindical e estamos apostando na formação de novas 
lideranças na categoria”, disse. A direção da CNTS, que será representada na sole-
nidade de posse pelo vice-presidente, João Rodrigues Filho, parabeniza os eleitos, 
desejando a todos um mandato de superação dos desafios e de novas conquistas.

Milton Kempfer mostra ao ministro Temporão dados da crise na saúde
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28 de abril - Dia Mundial em Memória das 
Vítimas de Doenças e Acidentes do Trabalho 

Para refletir:
- O Banco Interamericano de De-

senvolvimento (BID) divulgou estu-
do apontando que na América Latina 
ocorrem entre 20 milhões e 27 mi-
lhões de acidentes de trabalho na re-
gião, dos quais 90 mil levam à morte. 
250 pessoas morrem por dia e de 40 
a 50 acidentes acontecem a cada sete 
minutos nos ambientes de trabalho.

- No Brasil, uma pessoa fica per-
manentemente incapacitada a cada 
hora e uma morre a cada três horas e 
15 minutos enquanto trabalha. Os nú-
meros refletem apenas o que ocorre no 
mercado formal de trabalho. A média 
é de 10,7 mortes no trabalho para cada 
100 mil trabalhadores com carteira as-
sinada.

- As estatísticas se restringem aos 
casos ocorridos com trabalhadores se-
gurados pela Previdência Social, com 
direito ao seguro de acidentes de tra-
balho, o que representa apenas 35% 
da População Economicamente Ativa 

No dia 28 de abril, em vários países, inclusive no Brasil, milhares de traba-
lhadores e representantes de entidades e da sociedade civil saíram às ruas 
em atos de alerta e protesto pelo Dia Mundial em Memória das Vítimas 
de Doenças e Acidentes do Trabalho. O dia oficial da segurança e saúde 
no trabalho foi instituído pela Organização Internacional do Trabalho em 

2003. Segundo a OIT, ocorrem anualmente, em todo o mundo, cerca de 450 
milhões de acidentes e doenças do trabalho.

(PEA). Os acidentes mais comuns du-
rante o trabalho são: ferimentos, fra-
turas e traumatismos de punho e mão, 
amputações, queimaduras, corrosões 
e esmagamento.

- Dados publicados em dezembro 
de 2006, em artigo do International 
Journal of Occupational Health, mos-
tram que os países da América Latina e 
do Caribe chegam a gastar, em média, 
10% do valor do Produto Interno Bruto 
(PIB) com acidentes de trabalho.

- No Brasil, gasta-se, anualmen-
te, R$ 88 bilhões com acidentes, do-
enças e mortes oriundas do trabalho. 
Incluindo o gasto no tratamento dos 
acidentados a despesa chega a 4% do 
Produto Interno Bruto – soma de todas 
as riquezas produzidas em um ano. 

- Pesquisa do Ministério da Saú-
de indica que, no Brasil, entre 1999 
e 2003, foram registrados 1.875.190 
acidentes de trabalho, dos quais 
15.293 resultaram em morte e 72.020 
em incapacidade permanente.

Artigo 19 da Lei 8.213 de 24 de 
julho de 1991 - “acidente do trabalho 
é o que ocorre pelo exercício do tra-
balho a serviço da empresa, ou pelo 
exercício do trabalho do segurado es-
pecial, provocando lesão corporal ou 
perturbação funcional, de caráter tem-
porário ou permanente”. Pode causar 
desde um simples afastamento, a per-
da ou a redução da capacidade para 
o trabalho, até mesmo a morte do se-
gurado. São elegíveis aos benefícios 
concedidos em razão da existência de 
incapacidade laborativa decorrente 
dos riscos ambientais do trabalho: o 
segurado empregado, o trabalhador 
avulso e o segurado especial, no exer-
cício de suas atividades.

Também são considerados como 
acidentes do trabalho o acidente 

ocorrido no trajeto entre a residên-
cia e o local de trabalho do segu-
rado; a doença profissional, assim 
entendida a produzida ou desenca-
deada pelo exercício do trabalho 
peculiar a determinada atividade; 
e a doença do trabalho, adquirida 
ou desencadeada em função de con-
dições especiais em que o trabalho é 
realizado e com ele se relacione di-
retamente.

Não são consideradas como do 
trabalho a doença degenerativa; a ine-
rente a grupo etário; a que não produz 
incapacidade laborativa; a doença en-
dêmica adquirida por segurados habi-
tantes de região onde ela se desenvol-
va, salvo se comprovado que resultou 
de exposição ou contato direto deter-
minado pela natureza do trabalho.

Desde 1º de abril está em vigor o 
Nexo Técnico Epidemiológico (NTE) 
para acidentes e doenças do trabalho, 
que estabelece vínculo direto entre a ati-
vidade econômica setorial (Classifica-
ção Nacional de Atividades Econômicas 
– CNAE) e as possíveis doenças e riscos 
para os trabalhadores descritos no Códi-
go Internacional de Doenças (CID-10). 
O Nexo, segundo o Ministério da Previ-
dência Social, foi “montado a partir da 
incidência de agravos à saúde por ativi-
dade econômica. Assim, conseguiu-se, 
com 99% de segurança estatística, rela-
cionar quais os CIDs que estavam rela-
cionados às diversas atividades”.

Ainda de acordo com o Ministério, 
“o benefício para o trabalhador é que 
a Comunicação de Acidente de Traba-
lho (CAT), muitas vezes sonegada pela 
empresa, não será mais condição indis-
pensável para que o INSS conceda um 
benefício acidentário, quer por acidente 
do trabalho quer por doença ocupacio-
nal. Isso porque o perito médico, basea-
do em uma tabela, vai poder estabelecer 
a relação entre o agravo à saúde descrito 
no CID e o CNAE”. Com o Nexo, pro-
var que a doença ou lesão é fruto de pro-
blemas no ambiente de trabalho deixou 
de ser obrigação do trabalhador, passan-
do a ser tarefa da empresa.

Entra em vigor o Nexo Técnico Epidemiológico
O Ministério da Saúde lançou, em 

27 de abril, seis protocolos de atenção 
integral à Saúde do Trabalhador. Os do-
cumentos irão orientar os profissionais 
do SUS sobre o diagnóstico, tratamento 
e notificação de acidentes de trabalho.

 De acordo com o coordenador da 
Área Técnica de Saúde do Trabalhador 
do Ministério da Saúde, Marco Pérez, 
um dos problemas para que se dimen-
sionem os acidentes de trabalho no Bra-
sil é a subnotificação nos serviços de 
saúde. “Os profissionais de saúde fazem 
o diagnóstico da doença e indicam o 
tratamento, mas não relacionam com as 
atividades profissionais dessas pessoas. 

Saiba a diferença entre auxílios 
e aposentadoria por invalidez

A Previdência Social oferece 10 mo-
dalidades de benefícios, além da apo-
sentadoria. Antes de requerer qualquer 
benefício é aconselhável que o segurado 
conheça, além dos direitos e deveres, os 
tipos e as diferenças entre eles. Um dos 
casos mais comuns é confundir os au-
xílios doença e o acidente (também co-
nhecido como acidentário) com a apo-
sentadoria por invalidez. Saber como se 
processa a concessão desses benefícios 
é importante, para que o segurado não 
agende requerimentos indevidos, ocu-
pando a vaga no atendimento daqueles 
que efetivamente estão aptos a requerer 
a aposentadoria por invalidez. 

Em qualquer dos casos, ligando para 
a Central de Teleatendimento da Pre-
vidência Social (135) o segurado pode 
agendar atendimento ou solicitar infor-
mações, certificando-se, assim, de que 
está requerendo o benefício que melhor 
se adequa ao seu caso. Também pelo sí-
tio da Previdência Social – www.mpas.
gov.br – é possível obter informações, 
se inscrever e até consultar a lista de do-
cumentos exigidos para requerer benefí-
cios diversos.

Auxílio-doença - Pode ser reque-
rido pelo segurado que se encontra im-
possibilitado de trabalhar por doença ou 
acidente por mais de 15 dias consecu-
tivos. Caso o trabalhador tenha carteira 
assinada, os primeiros 15 dias são pagos 
por seu empregador. A partir do 16º dia, 
a Previdência Social concede este bene-
fício ao seu segurado. Já ao contribuinte 
individual (empresário, profissionais li-
berais, trabalhadores por conta própria, 
entre outros), a Previdência Social paga 
todo o período da doença, desde que ele 
tenha requerido o benefício.

Para ter direito ao benefício, o tra-
balhador tem de contribuir para a Previ-
dência Social por, no mínimo, 12 meses. 
Esse prazo (carência) não será exigido 
em caso de acidente de qualquer natu-
reza (por acidente de trabalho ou fora 
do trabalho). Para concessão de auxílio-
doença é necessária a comprovação da 
incapacidade em exame realizado pela 
perícia médica da Previdência Social.

Auxílio-acidente - É pago ao tra-
balhador que sofre um acidente e fica 
com seqüelas que reduzem sua capaci-
dade de trabalho. É concedido aos segu-
rados que recebiam auxílio-doença; por 
isso não é necessário apresentar docu-
mentos, pois eles já foram exigidos na 
concessão daquele benefício.

Têm direito ao auxílio-acidente o tra-
balhador empregado, o trabalhador avul-
so e o segurado especial. O empregado 
doméstico, o contribuinte individual e o 
facultativo não recebem o benefício. 

Para a concessão do auxílio-aciden-
te não é exigido tempo mínimo de con-
tribuição (carência), mas o trabalhador 
deve ter qualidade de segurado e com-
provar a impossibilidade de continuar 
desempenhando suas atividades, por 
meio de exame da perícia médica da 
Previdência Social.

O auxílio-acidente, por ter caráter de 
indenização, pode ser acumulado com 
outros benefícios pagos pela Previdên-
cia Social, exceto a aposentadoria. O 
benefício deixa de ser pago quando o 
trabalhador se aposenta.

Aposentadoria por Invalidez - 
Concedido aos trabalhadores que, por 
doença ou acidente, forem considera-
dos pela perícia médica da Previdência 
Social incapacitados para exercer suas 
atividades ou outro tipo de serviço que 
lhes garanta o sustento. 

Não tem direito à aposentadoria por 
invalidez quem, ao se filiar à Previdên-
cia Social, já tiver doença ou lesão que 
geraria o benefício, a não ser quando a 
incapacidade resultar no agravamento 
da enfermidade.

Quem recebe aposentadoria por in-
validez tem que passar por perícia médi-
ca de dois em dois anos; caso contrário, 
o benefício é suspenso. A aposentadoria 
deixa de ser paga quando o segurado re-
cupera a capacidade e volta ao trabalho.

Para ter direito ao benefício, é exi-
gida carência mínima de 12 meses de 
contribuição do trabalhador, no caso de 
doença. Se for acidente, esse prazo não 
é exigido, mas é preciso estar inscrito na 
Previdência Social. (ACS/PE)

O objetivo dos protocolos é instruir os 
trabalhadores do SUS a reconhecerem 
as doenças e os agravos causados du-
rante o trabalho”, afirmou Perez.

A partir de 1º de junho passa a vigorar 
a tabela de classificação de risco. Cada se-
tor será reenquadrado em níveis e pagará 
o Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) 
de acordo com o grau de sinistralidade. 
O governo está elaborando um mapa dos 
acidentes e mortes nos ambientes de tra-
balho no país com o objetivo de reforçar 
a fiscalização e reduzir as estatísticas. Os 
dados do mercado informal serão incluí-
dos no levantamento. (Com informações 
das agências Saúde e AgPrev)
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Governo costura acordo para manter veto à Emenda 3
A polêmica em torno da Emenda 3, ve-

tada quando da sanção da Lei 11.457/07, 
que criou a Super-Receita, deve ser con-
tornada com uma nova proposta que o 
governo federal enviará ao Congresso 
Nacional, nos próximos dias, destinada a 
regulamentar a relação entre prestadores 
de serviço pessoa jurídica e outras empre-
sas. Ou seja, o projeto vai definir quais 
categorias de trabalhadores poderão ser 
contratadas por empresas como pessoa 
jurídica. O acordo deverá impedir a derru-
bada do veto à Emenda 3. Até lá, os traba-
lhadores continuam a mobilização a favor 
da manutenção do veto.

O anúncio foi feito durante reunião 
do ministro da Fazenda, Guido Mantega, 
com líderes partidários e o presidente do 
Senado, Renan Calheiros. A equipe eco-
nômica elabora um esboço de projeto de 
lei para criar a “pessoa jurídica especial”, 
que se refere ao profissional que presta, 
principalmente, serviços intelectuais ou 
artísticos, por meio de firma individual, 
a outra empresa.

O ministro disse que o substitutivo 
criará novos parâmetros legais, deixando 
mais precisos os limites de atuação da 
Justiça do Trabalho, já definidos em lei. 
Segundo Mantega, os fiscais não terão 
poder para definir o que é pessoa jurídi-
ca ou pessoa física, ponto de maior atrito 
entre os que se posicionam contra e a fa-
vor do veto à Emenda 3. 

“O governo demonstrou disposição 
para o diálogo e o acordo resolve 70% 
dos problemas. Com isso, estão deso-
bstruídos os canais de negociação entre 
governo e oposição e, como resultado, 
as votações dos vetos feitos ao projeto 

da Super-Receita deixam de ser priori-
dade. A oposição entende o acordo como 
satisfatório. Foi um avanço do ponto de 
vista da democracia e do ponto de vista 
político”, afirmou o senador Renan Ca-
lheiros.

O presidente do Senado disse, ainda, 
que “os líderes entenderam que a votação 
do veto criaria mais demandas judiciais – 
o governo pretendia recorrer ao Supremo 
Tribunal Federal caso as oposições con-
seguissem derrubar o veto do presidente 
da República”.

Em audiência pública promovida pelas 
comissões de Desenvolvimento Econômi-
co, Indústria e Comércio, de Trabalho e de 
Finanças e Tributação da Câmara, o se-
cretário da Receita Federal, Jorge Rachid, 
afirmou que a proposta que o governo en-
caminhará para substituir o veto à Emenda 
3 possui três itens principais: a definição 

do que é caráter personalíssimo na presta-
ção de serviço; a cobrança de 10% como 
antecipação da contribuição previdenciá-
ria da pessoa jurídica; e a possibilidade de 
abater esse percentual se a pessoa jurídica 
tiver empregados.

O secretário ressaltou que a relação 
entre empresas e prestadores de serviço 
pessoa jurídica carece de regulamenta-
ção. “É preciso ter regras claras, demons-
trando o que é uma empresa, o que é uma 
relação de trabalho envolvida, e esse é o 

nosso desafio, construir uma saída para 
essa questão.” O secretário estima em 
50% a carga tributária que incidiria sobre 
a folha de pagamento (contratante e con-
tratado) no caso de os maiores contratos 
de prestação de serviços serem transfor-
mados em relações celetistas, patamar 
que não ultrapassaria os 12% para as 
pessoas jurídicas no modelo atual.

A Emenda 3, acrescentada pelo Con-
gresso Nacional ao PL 6272/06, do Poder 
Executivo, diminui o poder dos auditores 
fiscais ao transferir para a Justiça do Traba-
lho a decisão sobre irregularidades em con-
tratos de trabalho firmados por empresas 
e pessoas jurídicas formadas por uma só 
pessoa e a conseqüente punição. O minis-
tro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, 
defendeu a manutenção do veto ao consi-
derar que a aprovação da Emenda 3 poderá 
representar, inclusive, o fim da CLT.

Os presidentes da Câmara, Arlindo 
Chinaglia (PT-SP), e do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB-AL), se compromete-
ram com os dirigentes sindicais a buscar 
um consenso entre trabalhadores, empresá-
rios, parlamentares e governo em torno da 
Emenda, no que se refere ao julgamento de 
vínculos trabalhistas entre prestadores de 
serviços e empresas. (Com informações 
das agências Câmara, Senado e DIAP)

Pressão dos trabalhadores – A mobilização permanente dos trabalhadores 
para manter o veto à Emenda 3 teve início em 27 de março, quando cerca de mil 
sindicalistas de todo o país estiveram reunidos em evento na Câmara dos Deputa-
dos. Como uma das estratégias aprovadas pelos manifestantes, por unanimidade, 
nos dias 10 e 23 de abril, trabalhadores e servidores públicos fizeram paralisações 
em nível nacional nos locais de trabalho e atos de rua, com distribuição de panfle-
tos, esclarecendo a população sobre o perigo representado pela Emenda 3.

Propostas em tramitação no Congresso Nacional
Com a Emenda 3, a empresa contra-

tante, além de poder contar com a presta-
ção de serviço ininterrupto pelos 12 me-
ses do ano (“empregado-empresa” não 
tira férias), ainda fica livre do pagamen-
to para o INSS de 20% sobre a folha, a 
título de contribuição previdenciária; 
não terá que pagar 13º nem 30 dias de fé-
rias, acrescidas de um terço; não pagará 
contribuição para o Sistema S sobre esse 
prestador de serviço; não terá que pagar 
8% de FGTS; não pagará aviso prévio 
proporcional nem a indenização de 40% 
sobre o montante do FGTS. A derrubada 
do veto deverá acarretar a precarização 
das relações de trabalho e de direitos 
trabalhistas, além da possibilidade de 
aumento do trabalho informal. 

O PL 133/07, apresentado pelo de-
putado Flávio Dino (PCdoB-MA), visa 
garantir o poder atual da Receita Federal, 
permitindo a auditores autuar ou fechar 
empresas individuais, sem decisão ju-
dicial prévia, desde que seja constatada 
manifesta fraude ou falta de autonomia 
do prestador para se opor às exigências 
da empresa contratante. Segundo o depu-
tado, a finalidade do projeto é reconhecer 
a relação de emprego e a consequente im-

posição de tributos, encargos e sanções.
O PL 536/07, do Poder Executivo, 

transfere do auditor fiscal para o delega-
do da Receita Federal do Brasil o poder 
de punir empresas por atos praticados 
com o objetivo de reduzir, evitar ou adiar 
o pagamento de tributos. O projeto foi 
apresentado pelo governo como alterna-
tiva à emenda 3 da proposta que criou a 
Super-Receita, Lei 11.457/07. Tramita 
apensado ao PL 133.

Em audiência realizada pela Comis-
são de Trabalho, representantes de diver-
sas entidades criticaram o PL 536, espe-
cialmente pelo fato de não aprofundar as 
regras da relação entre empresas e pres-
tadores de serviços. Segundo os críticos, 
o projeto trata apenas da questão fiscal, 
sem citar a questão trabalhista. “Precisa-
mos ter as coisas muito claras na legis-
lação tributária, subjetividade é péssimo. 
E temos que proteger as pessoas que já 
estão trabalhando legalmente no país”, 
avaliou o relator do PL 536, deputado 
Milton Monti (PR-SP).

O PL 536/07 regulamenta o parágrafo 
único do art. 116 da Lei nº 5.172/66 – Có-
digo Tributário Nacional (CTN), com a 
redação dada pela Lei Complementar nº 

104/01. O Código é conhecido pelos tribu-
taristas como “Norma Geral Anti-elisão”. 
Elisão é um recurso de planejamento tri-
butário pelo qual um contribuinte utiliza 
brechas na lei para pagar menos tributos ou 
atrasar o pagamento. O relator disse que a 
regulamentação do artigo 116 é fundamen-

Histórico
A Lei Complementar 104/01, que 

deu nova redação ao artigo 116 da Lei 
5.172/66 – Código Tributário Nacional 
(CTN), estabeleceu que auditores fiscais 
poderiam “desconsiderar atos ou negó-
cios jurídicos” utilizados para driblar o 
pagamento de tributos.

O texto, porém, previa que lei ordi-
nária disciplinaria os procedimentos dos 
auditores fiscais. O Executivo não con-
seguiu aprovar a lei, mesmo assim, au-
ditores passaram a usar o poder de des-
constituir pessoas jurídicas. No Governo 
Lula, a receita passou a desconsiderar 
os contratos de prestação de serviço por 
profissionais liberais como pessoa jurídi-
ca que, para a Receita, podem encobrir 
relações trabalhistas.

Com o argumento de que essas pes-

soas jurídicas pagam menos tributos que 
as pessoas físicas, o governo tentou, no 
final de 2004, elevar a tributação sobre os 
prestadores de serviço. O Congresso re-
jeitou a proposta. Em 2005, o Congresso 
aprovou texto explicitando que os con-
tratos de prestação de serviço, mesmo 
os realizados por uma única pessoa, se 
sujeitam apenas à tributação das pessoas 
jurídicas.

Em fevereiro deste ano, o Congresso 
aprovou a Emenda 3, incluída no projeto 
da super-receita, segundo a qual cabe à 
Justiça, não aos auditores fiscais, decidir 
se um contrato de prestação de serviço 
encobre relação trabalhista. O presidente 
Lula vetou a emenda e enviou ao Congres-
so proposta para regulamentar a Lei 104. 
(Fonte: jornal Folha de S. Paulo)

tal para se acabar com a insegurança jurí-
dica, já que a norma anti-elisão colocada 
no CTN ainda não pode ser aplicada, por-
que sua regulamentação não foi aprovada. 
(Com informações das agências Câmara, 
Senado e DIAP)

José Cruz/ABr

Ministro Mantega e Renan Calheiros com líderes do Senado
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Supremo aprova emenda para filtrar recursos extraordinários

Súmulas vinculantes - O Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, 
aprovou dia 23 de abril os seis primeiros temas de súmulas vinculantes que 
serão levados para aprovação do plenário da Corte. Entre eles, consta a com-
petência da Justiça do Trabalho para julgar ação de indenização por danos 
morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho. (Foto: STF)

Entrou em vigor no dia 3 de maio a Emenda Regimental nº 21, do Supremo 
Tribunal Federal, que regulamenta o processamento do dispositivo da reper-

cussão geral, que permite a rejeição de casos sem relevância social, econômica, 
política ou jurídica em Recurso Extraordinário (RE). Por meio da Emenda, o 
Regimento Interno do STF foi alterado de modo a viabilizar a aplicação deste 
“filtro recursal”, que visa diminuir o volume de REs na Corte e permite que o 
STF concentre seus esforços nos recursos extraordinários que ultrapassem os 
interesses subjetivos das partes do processo.

Emenda Regimental nº 21, de março de 2007
Altera a redação dos artigos 13, in-

ciso V, alínea c, 21, parágrafo 1º, 322, 
323, 324, 325, 326, 327, 328 e 329, e 
revoga o disposto no parágrafo 5º do art. 
321, todos do Regimento Interno.

O Presidente do Supremo Tribunal 
Federal faz editar a Emenda Regimental 
aprovada pelos Senhores Membros da 
Corte em sessão administrativa realiza-
da no dia de março de 2007, nos termos 
do art. 361, inciso I, alínea a, do Regi-
mento Interno.

Art. 1º Os dispositivos do Regimen-
to Interno a seguir enumerados passam 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13. ........................................
V – ...............................................
c) como Relator, nos termos dos 

arts. 544, § 3º, e 557 do Código de Pro-
cesso Civil, até eventual distribuição, 
os agravos de instrumento e petições 
ineptos ou doutro modo manifestamen-
te inadmissíveis, bem como os recursos 
que não apresentem preliminar formal e 
fundamentada de repercussão geral, ou 
cuja matéria seja destituída de repercus-
são geral, conforme jurisprudência do 
Tribunal.

Art. 21.........................................
§ 1º Poderá o Relator negar segui-

mento a pedido ou recurso manifesta-
mente inadmissível, improcedente ou 
contrário a jurisprudência dominante ou 
a súmula do Tribunal, deles não conhe-
cer em caso de incompetência manifes-
ta, encaminhando os autos ao órgão que 
repute competente, bem como cassar ou 
reformar, liminarmente, acórdão con-
trário à orientação firmada nos termos 
do art. 543-B do Código de Processo 
Civil.

Art. 322. O Tribunal recusará recur-
so extraordinário cuja questão constitu-

cional não oferecer repercussão geral, 
nos termos deste capítulo.

Parágrafo único. Para efeito da re-
percussão geral, será considerada a 
existência, ou não, de questões que, re-
levantes do ponto de vista econômico, 
político, social ou jurídico, ultrapassem 
os interesses subjetivos das partes.

Art. 323. Quando não for caso de 
inadmissibilidade do recurso por outra 
razão, o Relator submeterá, por meio 
eletrônico, aos demais ministros, cópia 
de sua manifestação sobre a existência, 
ou não, de repercussão geral.

§ 1º Tal procedimento não terá lugar, 
quando o recurso versar questão cuja re-
percussão já houver sido reconhecida 
pelo Tribunal, ou quando impugnar de-
cisão contrária a súmula ou a jurispru-
dência dominante, casos em que se pre-
sume a existência de repercussão geral.

§ 2º Mediante decisão irrecorrível, 
poderá o Relator admitir de ofício ou 
a requerimento, em prazo que fixar, a 
manifestação de terceiros, subscrita por 
procurador habilitado, sobre a questão 
da repercussão geral.

Art. 324. Recebida a manifestação 
do Relator, os demais ministros encami-
nhar-lhe-ão, também por meio eletrôni-
co, no prazo comum de 20 (vinte) dias, 
manifestação sobre a questão da reper-
cussão geral.

Parágrafo único. Decorrido o prazo 
sem manifestações suficientes para re-
cusa do recurso, reputar-se-á existente a 
repercussão geral.

Art. 325. O Relator juntará cópia das 
manifestações aos autos, quando não se 
tratar de processo informatizado, e, uma 
vez definida a existência da repercus-
são geral, julgará o recurso ou pedirá 
dia para seu julgamento, após vista ao 

Procurador-Geral, se necessária; negada 
a existência, formalizará e subscreverá 
decisão de recusa do recurso.

Parágrafo único. O teor da decisão 
preliminar sobre a existência da reper-
cussão geral, que deve integrar a deci-
são monocrática ou o acórdão, constará 
sempre das publicações dos julgamen-
tos no Diário Oficial, com menção clara 
à matéria do recurso.

Art. 326. Toda decisão de inexistên-
cia de repercussão geral é irrecorrível 
e, valendo para todos os recursos sobre 
questão idêntica, deve ser comunicada, 
pelo Relator, ao Presidente do Tribunal, 
para os fins do artigo subseqüente e do 
artigo 329.

Art. 327. O Presidente do Tribunal 
recusará recursos que não apresentem 
preliminar formal e fundamentada de 
repercussão geral, bem como aqueles 
cuja matéria carecer de repercussão 
geral, segundo precedente do Tribunal, 
salvo se a tese tiver sido revista ou esti-
ver em procedimento de revisão.

§ 1º Igual competência exercerá o 
relator sorteado, quando o recurso não 
tiver sido liminarmente recusado pelo 
Presidente.

§ 2º Da decisão que recusar recurso, 
nos termos deste artigo, caberá agravo.

Art. 328. Protocolado ou distribuído 

recurso cuja questão for suscetível de re-
produzir-se em múltiplos feitos, o Presi-
dente do Tribunal ou o Relator, de ofício 
ou a requerimento da parte interessada, 
comunicará o fato aos tribunais ou tur-
mas de juizado especial, a fim de que ob-
servem o disposto no art. 543-B do Códi-
go de Processo Civil, podendo pedir-lhes 
informações, que deverão ser prestadas 
em 5 (cinco) dias, e sobrestar todas as 
demais causas com questão idêntica.

Parágrafo único. Quando se verifi-
car subida ou distribuição de múltiplos 
recursos com fundamento em idêntica 
controvérsia, o Presidente do Tribunal 
ou o Relator selecionará um ou mais re-
presentativos da questão e determinará 
a devolução dos demais aos tribunais ou 
turmas de juizado especial de origem, 
para aplicação dos parágrafos do art. 
543-B do Código de Processo Civil.

Art. 329. O Presidente do Tribunal 
promoverá ampla e específica divulga-
ção do teor das decisões sobre repercus-
são geral, bem como formação e atua-
lização de banco eletrônico de dados a 
respeito.”

Art. 2º. Fica revogado o disposto no 
parágrafo 5º do artigo 321.

Art. 3º Esta Emenda Regimental 
entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

Justiça pode bloquear contas públicas 
para garantir o direito à vida

É possível o bloqueio de valores em 
contas públicas para garantir o forneci-
mento de medicamentos e custeio de tra-
tamento médico indispensável em caso de 
descumprimento de ordem judicial. Por 
unanimidade, a Segunda Turma do Supe-
rior Tribunal de Justiça deu provimento a 
quatro recursos especiais julgados em blo-
co contra acórdãos do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul, para o qual o se-
qüestro de valores importaria em compro-
metimento das rubricas orçamentárias.

Relatora dos processos, a ministra 
Eliana Calmon ressaltou que se rendia 
ao entendimento majoritário da Corte e 
questionou o volume de processos des-
ta natureza ajuizados contra o Estado do 
Rio Grande do Sul, citando decisões rela-
tadas pelos ministros Castro Meira, José 

Delgado e João Otávio de Noronha.
A ministra Eliana Calmon pautou-

se em precedentes da Primeira Seção, 
transcrevendo trechos de votos conduto-
res dos julgados, com destaque para os 
seguintes trechos: “É licito ao magistra-
do determinar o bloqueio de valores em 
contas públicas para garantir o custeio 
de tratamento médico indispensável, 
como meio de concretizar o princípio da 
dignidade da pessoa humana e do direi-
to à vida e à saúde.” E, “não obstante 
o seqüestro de valores seja medida de 
natureza excepcional, a efetivação da 
tutela concedida no caso está relacio-
nada à preservação da vida e da saúde 
do indivíduo, devendo ser privilegiada 
a proteção do bem maior que é a vida”. 
(Fonte: www.stj.gov.br)

Mudança de contrato não elimina direitos
A Sexta Turma do TST rejeitou re-

cursos do Município de Erechim (RS) 
e da Fundação Hospitalar Santa Terezi-
nha de Erechim contra decisão do TRT 
da 4ª Região (RS) que garantiu direitos 
trabalhistas a uma auxiliar de enferma-
gem de um hospital privado transforma-
do em fundação pública. O município 
e a fundação alegaram que o contrato 
deveria ser tido como nulo por falta de 
aprovação em concurso público.

Em 1994, por força de lei municipal, 
houve a desapropriação amigável das co-
tas sociais do hospital e sua transforma-
ção em empresa pública. Em que pese o 
prazo de 12 meses para que a instituição 
regularizasse o quadro de empregos e sa-
lários, não houve qualquer providência 
quanto à realização de concurso público. 
Nada foi feito também em relação à alte-
ração da natureza da pessoa jurídica. 

O TRT/RS reconheceu a validade 
do contrato de trabalho da auxiliar, que 
trabalhou sob as normas da CLT, apon-
tando a solidariedade do município e 
da fundação pelos débitos trabalhistas, 
como FGTS mais multa de 40% e pa-
gamento de indenização correspondente 
ao vale-refeição, a partir da transforma-
ção da natureza jurídica do hospital em 
fundação pública. 

O relator do recurso, ministro Aloy-
sio Corrêa da Veiga, argumentou que 
“o fato de o hospital, como empresa 
privada, ter sido desapropriado pelo 
Município e, passado o período de de-
sapropriação, se transformando em em-
presa pública, denota a inexistência de 
contratação com ente público ao arrepio 
da norma inscrita no artigo 37, inciso II, 
da Constituição Federal”, afirmou. (RR-
1282/2004-521-04-00.4)
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STF acusa omissão do 
Congresso Nacional

Em duas manifestações recentes, o 
plenário do Supremo Tribunal Federal 
apontou a omissão do Poder Legisla-
tivo e acatou mandados de injunção 
para declarar a mora legislativa do 
Congresso Nacional – demora em re-
gulamentar norma constitucional – o 
que impede os cidadãos brasileiros de 
usufruírem direitos constitucionais 
aprovados, muitos deles há quase 
20 anos, quando da promulgação da 
Constituição Federal de 1988, e ainda 
não regulamentados por deputados e 
senadores. 

No primeiro caso, o plenário do 
Supremo acompanhou por unanimi-
dade o voto do ministro Sepúlveda 
Pertence no julgamento do Mandado 
de Injunção (MI) 695, para declarar a 
mora legislativa em relação ao direito 
ao aviso prévio proporcional, previsto 
no inciso XXI, do artigo 7º, da Consti-
tuição Federal de 1988.

O direito foi pedido por ex-fun-
cionário do Banco 
do Brasil que reque-
reu ao STF “a notifi-
cação do Banco para 
apresentação de de-
fesa ou o pagamen-
to do aviso prévio 
proporcional, além 
da comunicação ao 
órgão competente, 
pela evidente omis-
são do poder res-
ponsável, para que 
seja regulamentada 
a norma constitucio-
nal, a fim de garantir 
o direito do ex-fun-
cionário”. 

O relator, minis-
tro Sepúlveda Per-
tence, informou que 
é firme no STF o 
entendimento da “ilegitimidade pas-
siva do particular contra quem se di-
rigiria o direito de exercício obstado 
pela omissão da Lei regulamentada”, 

indeferiu a notificação do Banco do 
Brasil e indicou o Con-
gresso Nacional como 
impetrado. O ministro 
declarou que “a sim-
ples existência de pro-
jetos de lei referentes 
à matéria não é causa 
suficiente para afas-
tar a mora legislativa” 
e julgou procedente o 
mandado de injunção 
para “declarar a mora 
e comunicar a decisão 
ao Congresso Nacional 
para que a supra”. Para o ministro “o 
Congresso Nacional parece obstina-
do na inércia legislativa a respeito”. 

Em outra decisão, cuja votação não 
foi ainda concluída, mas que já conta 
com a maioria de sete votos, os minis-
tros do STF decidiram que dispositi-
vos da Lei de Greve (Lei 7.783/89), 
que rege o exercício de greve dos 

trabalhadores da 
iniciativa privada, 
também valem para 
as greves do serviço 
público. A questão 
está sendo julgada 
por meio de man-
dados de injunção 
(MIs 670 e 712) 
impetrados por sin-
dicatos de policiais 
do Espírito Santo 
e trabalhadores do 
Poder Judiciário do 
Pará, que alegam 
omissão do Con-
gresso Nacional 
por não elaborar lei 
para regulamentar o 
direito de greve dos 
servidores públicos.

Todos os ministros que votaram 
foram enfáticos ao criticar a demora 
do Poder Legislativo em regulamentar 
o artigo constitucional que necessi-
ta de lei específica para  possibilitar, 

de forma legal, o exercício do direi-
to de greve (inciso VII do artigo 37 

da Constituição Federal). 
Segundo o ministro Gil-
mar Mendes, essa omissão 
criou “um quadro de sel-
vageria, com sérias conse-
qüências para o Estado de 
Direto”. O ministro Celso 
de Mello disse que é dever 
do STF dar efetividade às 
cláusulas constitucionais e 
que, no caso, “a inércia ar-
rasta consigo a descrença 
na Constituição Federal”.

Sem a regulamentação 
da Constituição em alguns pontos, o 
Supremo Tribunal Federal acaba fa-
zendo o papel de legislador. Diante 
da acusação por omissão por parte 
do Supremo, o presidente da Câma-
ra dos Deputados, Arlindo Chinaglia 
(PT-SP), pretende criar um grupo 
de parlamentares para indicar o que 
precisa ser regulamentado na Cons-
tituição de 1988. Chinaglia disse 
que já foi criado um grupo para con-
solidar toda a legislação infracons-
titucional.

“Ainda não foram regulamenta-
dos direitos e garantias como o avi-
so-prévio proporcional, a greve nos 
serviços públicos e, em especial, o 
reconhecimento da garantia de em-
prego contra dispensas arbitrárias, ou 
sem justa causa, previstos no artigo 
7º, inciso I, da Constituição Federal, 
corroborado com a previsão estabele-
cida na Convenção 158 da OIT. Aos 
trabalhadores resta a mobilização e 
ações políticas e, na esfera jurídica, 
utilizar o Mandado de Injunção, por 
intermédio de suas organizações sin-
dicais, requerendo ao Supremo Tri-
bunal Federal que, por mais surreal 
que pareça, obrigue o Legislativo 
a legislar”, ressalta o diretor de As-
suntos Trabalhistas e Judiciários da 
CNTS, Joaquim José da Silva Filho. 
(Com informações do STF)

O Mandado de In-
junção é concedido 

quando, pela falta de 
norma regulamenta-
dora, torne inviável o 
exercício dos direitos 
e liberdades constitu-
cionais e prerrogati-

vas inerentes à nacio-
nalidade, soberania e 

cidadania.

O volume de processos anali-
sados pelo Supremo Tribunal 

Federal cresceu 555,55% a partir 
da Constituição de 1988, que 

ampliou os direitos dos cidadãos 
e facilitou seu acesso à Justiça. 

Naquele ano, o STF recebeu uma 
média de 18 mil casos. Atualmen-
te, a demanda gira em torno de 
100 mil processos por ano. Ou 
seja, cerca de 10 mil casos por 

ministro. Em 2006, foram proto-
colados no Supremo 117.699 pro-
cessos, sendo que 69.308 tiveram 
decisão definitiva no período. Os 

números foram apurados pelo 
Banco Nacional de Dados do 

Poder Judiciário. (Fonte: STF)

A Quinta Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho aprovou, por 
unanimidade, voto em que o juiz 
convocado Walmir Oliveira da Costa 
entende que o sindicato autor de ação 
trabalhista não é obrigado a recolher 
depósito, como condição para inter-
por recurso na Justiça do Trabalho. O 
relator afirma que o depósito recursal 
previsto na CLT não é exigível como 
pressuposto genérico de cabimento 
de recurso ordinário interposto pela 
parte autora da reclamação na Justiça 
do Trabalho. Ou seja: pela norma ce-
letista, esse ônus processual é devido 
à parte reclamada na ação trabalhista 
– e não ao autor da demanda. (RR-
4185/2004-028-12-40.8)

Depósito 
recursal

Lista negra
A Terceira Turma do Tribunal 

Superior do Trabalho condenou a 
empresa da Unipax - União de Con-
vênios Ltda. a pagar indenização por 
danos morais no valor de R$ 10 mil a 
um ex-empregado por ter anotado em 
sua carteira de trabalho informação 
referente à ação trabalhista movida 
por ele. “É fato público e notório a 
intolerância das empresas em relação 
àqueles empregados que já ajuizaram 
reclamatória trabalhista, dificultan-
do-lhe o acesso a novo emprego”, 
afirmou o relator do recurso, ministro 
Carlos Alberto Reis de Paula, ao re-
formar decisão do Tribunal Regional 
do Trabalho da 9ª Região (Paraná). 

O ministro Carlos Alberto ressal-
tou que “ainda que não se trate da 
denominada ‘lista negra’, a anotação 
aposta na CTPS do empregado é 
suficiente para o colocar às mar-
gens do mercado de trabalho”, pois 
a empresa fez constar os seguintes 
termos “Acerto Final - Conforme 
sentença de folha nº 96 do processo 
nº 995/00”. Segundo o empregado, 
tal anotação o impediu de conseguir 
emprego durante dois anos, por isso 
decidiu pedir indenização por danos 
materiais e morais. (RR 279/2003-
669-09-40.8) 

Atividades 
sindicais

O tempo em que o empregado se 
ausenta do serviço para desempenhar 
atividades sindicais é considerado 
como “licença não remunerada”. 
Nesses períodos, ocorre a suspensão 
do contrato de trabalho, não havendo 
prestação de serviço nem remunera-
ção, entendimento baseado no artigo 
543, parágrafo 2º da CLT. (AIRR 
946/2003-028-04-40.5)

Ag. Câmara
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Direitos trabalhistas e previdenciários em risco
Antônio Augusto de Queiroz*

A revista Exame de fevereiro,  com 
a chamada “O Congresso quer as re-
formas”, traz o resultado de pesquisa 
feita com 533 dos 594 parlamentares 
(513 deputados e 81 senadores) sobre 
a necessidade das reformas trabalhis-
ta, previdenciária e tributária, que 
revela a opinião favorável de, respec-
tivamente, 79%, 78% e 96% dos con-
gressistas.

Aparentemente, o Congresso que 
tomou posse em 1º de fevereiro, mais 
liberal do ponto de vista econômico 
e conservador do ponto de vista so-
cial, apoiaria a agenda de reformas do 
mercado, de um lado para reduzir ou 
eliminar direitos e de outro, diminuir 
a carga tributária. Entretanto, quando 
se detalha o conteúdo das reformas, 
além da indução das perguntas, ficam 
evidentes as divergências nas três re-
formas, em ordem decrescente.

Reforma previdenciária
A reforma da Previdência, pela 

complexidade e alcance social, é a que 
registra a maior divergência. Embora 
78% considerem a reforma necessária, 
apenas 32% concordam que o novo 
modelo alcance os atuais segurados, 
enquanto 47% entendem que as novas 
regras devem ser aplicadas aos futuros 
segurados.

Sobre o modelo único e universal, 
que incluiria a todos, inclusive as si-
tuações especiais – mulheres, profes-
sores, servidores militares, policiais e 
trabalhadores rurais – também não há 
acordo. 47% defendem a continuidade 
das situações especiais, enquanto ape-
nas 31% desejam a unificação dos cri-
térios para concessão de benefícios.

Quanto ao critério de idade, se man-
têm as atuais diferenciações em razão da 
atividade profissional, ou se cria um cri-
tério único de idade, independentemen-
te da atividade, também não há conver-
gência. 44% aprovam a idade mínima e 
única para todos, enquanto 37% concor-
dam com o atual sistema, que considera 
a insalubridade e a periculosidade da 
atividade do trabalhador.

Reforma trabalhista
Especificamente sobre a reforma 

trabalhista as perguntas são astucio-
sas porque apresentam uma suposta 
neutralidade em relação à perda de 
direito, quando seu objetivo é exata-
mente esse. A primeira pergunta é se o 
parlamentar concorda com a redução 
da alíquota do FGTS para as micro e 
pequenas empresas, quando deveria 
perguntar se ele está de acordo que o 
empregado/trabalhador dessas empre-
sas recebesse menos FGTS do que o 
das grandes. Com esse nível de indu-
ção, 72% dos entrevistados foram fa-
voráveis e apenas 18% contrários.

A segunda indagação, sobre FGTS, 
deixa evidente o propósito de prejudi-
car o trabalhador. A pergunta é se o 
parlamentar concordaria que o FGTS 
fosse negociado entre empregado e 
empregador. A pergunta é duplamen-
te cretina. Em primeiro lugar porque 

não diz que se trata de um direito ir-
renunciável e segundo porque sequer 
fala em negociação entre o sindicato 
de trabalhadores e a empresa, mas di-
retamente entre patrão e empregado. 
Apesar disto, 45% foram contrários à 
negociação e 44% a favor.

A terceira pergunta também pro-
põe negociação direta em substituição 
à lei. A indagação diz respeito à nego-
ciação entre patrões e empregados do 
tamanho da jornada de trabalho, exce-
tuando-se apenas algumas profissões 
específicas. Não se trata de redução de 
jornada, mas da definição da jornada, 
que poderia passar de oito para 10, 12, 
16 horas, o que o operário suportas-
se. 69% dos parlamentares, talvez não 
tendo idéia do que efetivamente esta-
vam respondendo, disseram sim, en-
quanto apenas 24% foram contrários.

A última pergunta, igualmente per-
versa, trata da redução do prazo prescri-
cional, ou seja, do prazo que o emprega-
do demitido tem para reclamar direitos 
não quitados. Atualmente, o trabalhador 
pode reclamar direitos lesados até dois 
anos após o término da relação de tra-
balho. Como ninguém é louco para re-
clamar o acessório (direito lesado) no 
curso da relação de trabalho, porque 
perde o principal, o emprego, esse prazo 
é indispensável para que o empregado 
possa buscar judicialmente os direitos 
não pagos. Mesmo assim, 47% dos con-
gressistas disseram sim e 43%, não.

Reforma tributária
Até na reforma tributária, há pon-

tos que dizem respeito às relações de 
trabalho e previdência. Trata-se da 
pergunta sobre a redução da alíquota 
do INSS, destinada a custear os bene-
fícios previdenciários. 70% dos parla-
mentares são favoráveis e apenas 21% 
contrários. Não se trata da substituição 
da folha pelo faturamento ou receita, 
mas da redução pura e simples dessa 
fonte da Previdência.

Sobre o novo desenho do sistema 
tributário, com a mudança de nome e 
unificação de trabalho, o nível de con-
senso foi maior. 78% dos parlamen-
tares disseram aprovar a substituição 
das 27 leis de ICMS em apenas uma 
federal e a unificação das atuais 44 
alíquotas em cinco, além disto, 80% 
também manifestaram concordância 
com a criação do imposto sobre valor 
agregado (IVA), que incorporaria o 
IPI, o ICMS, o PIS e Cofins e ISS.

A iniciativa da pesquisa demonstra 
o interesse no tema e o resultado indica 
o risco de retrocesso nos direitos traba-
lhistas e previdenciários. Há consenso 
sobre a necessidade da reforma, mas ne-
nhum acordo em relação ao seu conteú-
do. Enquanto os trabalhadores desejam 
recuperar direitos suprimidos e incorpo-
rar outros, os agentes do mercado de-
fendem uma reforma para reduzir ainda 
mais os direitos dos trabalhadores, com 
a conseqüente transferência para eles da 
já pequena parcela que o salário possui 
na renda nacional. Fiquemos atentos.

*Jornalista, analista político e 
Diretor de Documentação do DIAP

A terceirização precariza os 
direitos dos trabalhadores

Joaquim José da Silva Filho*

Terceirização é um neologismo 
nascido da palavra “terceiro”, caracteri-
zado como intermediário ou interposto, 
que na visão empresarial, conceitua-se 
como uma técnica de admi-
nistração, através da qual se 
interpõe um terceiro na rela-
ção típica de trabalho.

Mas na verdade não se 
trata de interposição, mas 
sim, da contratação de uma 
empresa, dita “interposta”, 
pela empresa contratante, 
que é a “tomadora do servi-
ço”, visando simplesmente 
a execução de atividades 
acessórias, objetivando, 
tão-somente, a economia dos seus 
gastos e o aumento dos seus lucros, 
em detrimento da mais-valia do tra-
balhador.

Os maus empresários utilizam a 
terceirização para burlar a lei, preca-
rizando os direitos trabalhistas dos 
empregados terceirizados que, por 
não usufruírem os mesmos benefícios 
legais e convencionais da categoria 
principal, são denominados, pejorati-
vamente, como “trabalhadores de se-
gunda classe”.

Estudos do economista da Unicamp 
de São Paulo, Márcio Pochmann, 
mostram que as empresas estão cada 
vez mais terceirizando as atividades-
fim, que são as funções que integram 
o principal ramo de atividade da em-
presa. Os estudos apontam que hoje 
são terceirizados cerca de 42% dos 
empregados, o que está caracterizan-
do uma “superterceirização” no país. 

Em São Paulo, a praga da tercei-
rização também já se espalhou. Para 
exemplo, um hospital referência do 
Brasil em São Paulo adotou, de forma 
vergonhosa, a terceirização, até mes-
mo no setor de enfermagem, o que, 

além de absurdo, é imoral e 
antiético. Se analisarmos a 
principal jurisprudência sobre 
o assunto à luz da Súmula 
nº 331, do Tribunal Superior 
do Trabalho - TST, veremos 
que a terceirização é ilegal, 
ressalvando-se, apenas, os 
casos a seguir:

Trabalho temporário (Lei 
6019/74); Serviços de vigi-
lância (Lei 7102/83); Conser-
vação e limpeza; Serviços 

especializados ligados a atividade-
meio. 

Contanto que não haja pessoali-
dade, nem subordinação na relação 
desses trabalhos, sob pena de carac-
terizar-se vínculo de emprego direta-
mente com a empresa tomadora do 
serviço.

A Diretoria do SinsaudeSP tem se 
empenhado em combater esse siste-
ma vergonhoso e ilegal de contratação, 
além de manter a categoria permanen-
temente mobilizada contra isso. 

Já está em andamento no Sindica-
to da Saúde de São Paulo a prepara-
ção de várias ações (políticas e jurídi-
cas) contra essas péssimas empresas 
que, de forma perversa, burlam a lei e 
precarizam os direitos trabalhistas dos 
seus empregados.

*Diretor de Assuntos Trabalhistas 
e Judiciários da CNTS

Aposentados na ativa sob mesmo 
contrato podem sacar FGTS

Os trabalhadores que se aposenta-
ram a partir de 30 de novembro de 2006, 
mas que continuam na ativa na mesma 
empresa e sob o mesmo contrato de tra-
balho, já podem sacar o saldo existente 
na conta do FGTS. Por decisão do Su-
premo Tribunal Federal, de que a apo-
sentadoria não extingue o contrato de 
trabalho, a Caixa Econômica Federal 
vai liberar os recursos, até mesmo men-
salmente. Em princípio, o trabalhador 
poderá sacar o saldo acumulado desde 
que se aposentou e, posteriormente, sa-
car os 8% do salário de depositado feito 
mensalmente. 

O saque pode ser feito em agência 
da Caixa e o interessado deve portar a 
carteira de trabalho para comprovar a 
manutenção do vínculo empregatício 
e a data da aposentadoria. No caso do 
aposentado que tiver o Cartão Cidadão 
e senha, o saque poderá ser feito em 
qualquer terminal de auto-atendimento, 
terminal do CaixaAqui ou em lotéricas 
nesses locais. O valor máximo a ser sa-
cado é de R$ 600. Os trabalhadores que 
se aposentaram antes de 30 de novem-
bro do ano passado e continuaram traba-
lhando só poderão fazer os saques quan-
do ocorrer a sua rescisão contratual.

Correção do FGTS
A Comissão de Trabalho realizará 

audiência pública para discutir o cál-
culo de correção do FGTS. Os autores 
do requerimento, deputados Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM) e Paulinho 
da Força (PDT-SP), advertem que os 
recursos do fundo poderão ser des-
valorizados pela inflação a partir de 
2008, caso o governo não altere a fór-
mula de correção.

O fundo, criado em 1966 para servir 

aos trabalhadores como forma de com-
pensação pela extinção da estabilidade 
funcional em empresa privada, tem de-
pósitos de mais de R$ 181 bilhões. Se-
gundo as atuais projeções, a correção do 
FGTS deverá empatar com a inflação, 
ou até mesmo ficar negativa a partir do 
momento em que os juros básicos fica-
rem abaixo de 11,5% – índice previsto 
para o fim de 2007. A audiência não tem 
ainda data marcada.


