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Diretoria vai definir 
planejamento 

estratégico para 2008

As ações e prioridades para 2008 serão definidas 
em reunião da Diretoria plena, do Conselho Fiscal e 
do Conselho de Representantes da CNTS, no perío-
do de 26 a 30 de novembro, em Brasília. A agenda de 
trabalhos inclui reunião da Diretoria no dia 27, com 
inauguração do espaço ampliado da Confederação; 
seminário sobre estrutura sindical e momento atual 
e definição do planejamento estratégico para curto, 
médio e longo prazos nos dias 28 e 29; e avaliação 
do relatório das atividades de 2006 e previsão para 
2008, no dia 30. No mesmo dia, haverá um evento 
de confraternização dos dirigentes, assessores e 
funcionários da CNTS.

No dia 24 de outubro, os membros titulares do 
Conselho Fiscal se reuniram na sede da Confede-
ração para analisar a contabilidade e previsões or-
çamentárias. No dia seguinte, a Diretoria executiva 
discutiu a pauta da reunião de novembro, assuntos 
administrativos, participação na 13ª Conferência 
Nacional de Saúde, realização de seminário em 
2008 sobre a implantação da NR 32 e ações frente 
aos projetos em tramitação no Congresso Nacional 
como os que tratam da prorrogação da CPMF, da 
regulamentação da EC 29/00 e do reconhecimento 
das centrais e custeio das entidades sindicais.

Assédio Moral no Trabalho - Reaja e Denuncie
A CNTS tem recebido cumprimentos pela cartilha lançada no final de agosto como um docu-

mento que está contribuindo para ampliar a discussão dos trabalhadores, não apenas da saúde, 
e também entre estudantes sobre o tema. “A Cartilha tem feito o maior sucesso por onde tenho 
proferido palestras”, destaca o professor João Renato Alves Pereira, autor da primeira lei do 
país sobre o assédio moral na administração pública.

O tema tem ganhado cada vez mais destaque nos congressos e seminários de trabalhadores, 
nos veículos de comunicação e também no meio empresarial. Segundo matéria publicada no 
jornal Valor Econômico, de 28 de agosto, “o aumento do número de ações judiciais movidas 
por funcionários que alegam ter sofrido assédio moral, discriminação ou assédio sexual nas 
empresas provocou o surgimento da primeira apólice de seguro para garantir o pagamento 
de indenizações por práticas indevidas no ambiente de trabalho”. A CNTS destaca que o 
mais importante é prevenir, reagir e denunciar os casos de assédio moral, uma violência 
contra o trabalhador que cresce a cada dia nas relações de trabalho.

13ª Conferência Nacional de Saúde
Com o objetivo de avaliar os 20 anos do Sis-

tema Único de Saúde e seus principais pro-
blemas e propor soluções para que seja uma política 
de Estado, acontece, de 14 a 18 de novembro, em 
Brasília, a 13ª Conferência Nacional de Saúde, que 
tem como tema central Saúde e Qualidade de Vida: 
Política de Estado e Desenvolvimento. Os delegados 
vão construir uma agenda de ações que venham bus-

CNTS coordenará mesas de dabate
car a consolidação do SUS, para enfrentar os desafios 
existentes buscando garantir a qualidade de vida. O 
evento deverá reunir três mil delegados – usuários, 
trabalhadores, gestores e prestadores de serviços na 
saúde –, além de autoridades, especialistas, observa-
dores e convidados. A CNTS terá participação nas 
mesas de debate.

Editorial e pág. 3

CNTS participa de ação permanente 
para derrubar emendas ao PL 1.990

Diante dos prejuízos que a aprovação das emendas ao 
PL 1.990/07, na Câmara dos Deputados, acarreta ao sistema 
confederativo e à unicidade sindical, a CNTS, em conjunto 
com todas as confederações de trabalhadores, participa 
das ações permanentes no sentido de derrubar as emendas 
durante discussão e votação da proposta no Senado. A Con-
federação solicita aos companheiros que dêem continuidade 
ao movimento de pressão, por meio de intervenções junto 
aos senadores, nos respectivos estados. As entidades que 
integram o FST apresentaram emendas ao projeto – que no 
Senado tramita como PLC 88/07 – e vão tomar as ações 
jurídicas que forem pertinentes, com vistas a retomar o 
texto original.

Mais de 500 lideranças sindicais das confederações, 
federações, sindicatos e centrais participaram de audiência 
pública no Senado Federal, quando se uniram em defesa da 
manutenção do texto original do PL 1.990/07, portanto, pela 
rejeição das emendas aprovadas pelos deputados. O Projeto 
tramita em regime de urgência no Senado e será votado 
simultaneamente pelas comissões de Assuntos Sociais, As-
suntos Econômicos e Constituição e Justiça. O senador Paulo 
Paim anunciou que os relatores irão trabalhar em conjunto 
“para que se construa um único e harmonioso relatório” e 
prometeu: “Não aceitarei nenhuma vírgula que signifique 
prejuízos para a organização dos trabalhadores”.

Leia sobre a audiência pública no Boletim Jurídico que 

Governo barganha 
para aprovar a 

prorrogação da CPMF
Pág. 5

Deputados votam 
regulamentação da 

Emenda 29
Pág. 4

Diretores: Valdirlei Castagna, José Caetano, 
José Lião e João Rodrigues

Conselheiros: José Paulo da Silva, Remi Borazo 
e Walter José D’Emery

Dirigentes se uniram pela rejeição do PLC 88 Diretores da CNTS participam da audiência
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Diretoria Efetiva

José Lião de Almeida - Presidente
João Rodrigues Filho - Vice-
Presidente
Jânio Silva - 1º Vice-Presidente
Domingos Jesus de Souza - 2º Vice-
Presidente 
Valdirlei Castagna - Secretário-Geral
Paulo Pimentel - 1º Secretário
Clotilde Marques - 2º Secretário
José Caetano Rodrigues - 
Tesoureiro-Geral
Adair Vassoler - 1º Tesoureiro 
Antonio Lemos - 2º Tesoureiro
Dalva Maria Selzler - Diretora de 
Patrimônio
Lucimary Santos Pinto - Diretora 
Social e de Assuntos Legislativos
Clair Klein - Diretor de Assuntos 
Internacionais 
Edson Clatino de Souza - Diretor 
de Assuntos Culturais e Orientação 
Sindical
Joaquim José da Silva Filho - 
Diretor de Assuntos Trabalhistas e 
Judiciários
Mário Jorge dos Santos Filho 
- Diretor de Assuntos de Seguridade 
Social

Diretores Suplentes 

Carlos José Suzano da Silva
Terezinha Perissinotto
Claudionor José da Silva
Mario Luiz Cordeiro
Sidney José Gomes Bettu
Aparecida dos Santos de Lima
Silas da Silva
Carlo Geovani de Oliveira Corrêa
José Bernardo da Silva
Sueli Aparecida Koupak
Carlos Cesar Rodrigues
José Sousa da Silva
Emerson Cordeiro Pacheco
Domingos da Silva Ferreira
Milton Carlos Sanches
Jaime Ferreira dos Santos

Conselho Fiscal – Efetivos

Remi Borazo
José Paulo da Silva
Walter José Bruno D’Emery

Conselho Fiscal – Suplentes

José Carlos dos Santos
Ana Maria Mazarin da Silva
Vaina Dias de Paula Silva

Delegação Internacional

Maria de Fátima Neves de Souza
Maria Salete Cross
Lúcia Maria Flach
Severino Ramos de Souto
Leodália Aparecida de Souza
Nadia Sloboda Chaneiko
Lamartine dos Santos Rosa
Carlos Eduardo Martiniano de Souza
Rosana Araújo Pestana

SOS para a Saúde
Após meses de debates nas 

conferências municipais e 
estaduais é chegada a hora da 13ª 
Conferência Nacional de Saúde. 
Milhares de brasileiros, represen-
tantes dos usuários, trabalhadores, 
gestores, prestadores de serviços, au-
toridades e especialistas no tema vão 
reavaliar o Sistema Único de Saúde 
e seus principais problemas, propor 
soluções e construir uma agenda de 
ações que venham consolidar o SUS, 
para enfrentar os desafios existentes 
e garantir a qualidade de vida. Tudo 
isso às vésperas de o SUS completar 
20 anos da sua criação.

Reunidos na 13ª Conferência 
Nacional, que tem como tema central 
Saúde e Qualidade de Vida: Política 
de Estado e Desenvolvimento, esta 
parcela privilegiada da população, 
denominados delegados, mais que 
voz e voto, terá a responsabilidade de 
avaliar a situação da saúde de acordo 
com os princípios e diretrizes do SUS 
previstos na Constituição Federal e 
na Lei Orgânica da Saúde, como o 
acesso integral e universal a serviços 
de qualidade.

Pelo regimento da 13ª CNS, os 
eleitos nas conferências realizadas nos 
municípios e nos estados para falar em 
nome dos brasileiros, terão, ainda, “de 
definir diretrizes para a plena garantia 
da saúde como direito fundamental 
do ser humano e como política de 
Estado, condicionada e condicionante 

O grupo de trabalho criado durante 
o curso de formação de dirigentes da 
CNTS, formado pelos diretores Luci-
mary Santos Pinto, Social e de Assuntos 
Legislativos, Joaquim José da Silva 
Filho, de Assuntos Trabalhistas e Judi-
ciários, e Mário Jorge dos Santos Filho, 
de Assuntos de Seguridade Social, se 
reuniu no início de outubro para definir 
a estratégia de atuação. Pelo adiantado 
das discussões no fórum de reforma 
da Previdência Social, o grupo decidiu 
aguardar a apresentação do relatório final 
para analisar e apresentar as sugestões 
da CNTS. O trabalho contará com a as-
sessoria do Dieese, cujo superintendente 
em Brasília, Clóvis Scherer, participou 
da reunião. 

“A atuação consistirá em conhecer-
mos os pontos de consenso e os pontos 
não consensuados para apresentarmos 
nossas emendas. De início, queremos 
regras mais claras e exequíveis para a 
aposentadoria especial, hoje muito rígi-
das e que têm resultado em perdas para 
os trabalhadores da saúde, e o fim do 
fator previdenciário”, destaca Joaquim 
da Silva. “Entendemos que apresentar 
emendas sobre questões específicas 
dos trabalhadores da saúde ao relatório 
é a melhor forma de participação da 

Grupo de trabalho avalia relatório 
do Fórum Nacional da Previdência

CNTS”, afirma Lucimary Santos. “Va-
mos pegar o relatório e as sugestões e 
levar à discussão pela diretoria da CNTS 
para a tomada de posição”, ressalta 
Mário Jorge.

O relatório do fórum deverá ser en-
viado ao presidente Lula nas próximas 
semanas, segundo previsão do ministro 
da Previdência Social, Luiz Marinho. 
Mas o resultado, avaliam participantes, 
foi mais um fracasso na tentativa de 
produzir uma proposta de consenso. 
Segundo o ministro, há três alternativas 
para o governo: “enviar uma proposta ao 
Congresso incluindo apenas os pontos de 
consenso; fechar um projeto completo, 
com as mudanças defendidas pelo gover-
no; ou não encaminhar, por ora, nenhuma 
mudança”.

Não houve consenso sobre os princi-
pais pontos da reforma pretendida pelo 
governo, especialmente em relação às 
formas de financiar o Regime Geral de 
Previdência Social; às regras de idade 
mínima e de tempo de contribuição para 
acesso a benefícios; à coordenação de 
regras dos benefícios por incapacidade 
com as dos demais benefícios e com 
o salário do trabalhador ativo; e à rea-
valiação das regras dos benefícios de 
pensão por morte. Os pontos sobre os 

quais houve consenso, todos sob a forma 
de enunciados, não dão a legitimidade 
requerida pelo governo para o envio de 
uma proposta de emenda à Constituição 
(PEC) ao Congresso Nacional sugerindo 
uma reforma no Regime Geral, a cargo 
do INSS.

Os diretores membros do grupo tam-
bém estão analisando os textos do PL 
3.277/04 que dispõe sobre novas regras 
para o Sistema Cofen/Coren – propos-
ta original, substitutivo aprovado na 
Comissão de Seguridade Social e voto 
em separado – para elaborar emendas 
a serem defendidas na Comissão de 
Trabalho, onde o PL passou a tramitar. 
Veja matéria na página 8 e íntegra dos 
textos no sítio da Confederação. (Com 
Agência DIAP)

do desenvolvimento humano, econô-
mico e social, e que possibilitem o 
fortalecimento da participação social 
na perspectiva da plena garantia da 
implementação do SUS”.

Desde a 1ª Conferência, realizada 
em 1941, quando o setor de saúde 
era apenas um departamento do 
Ministério da Educação, já se vão 
66 anos de debates que resultaram 
em grandes conquistas, como a 
criação do Ministério da Saúde; a 
aprovação de uma política nacional 
de saúde envolvendo o governo nas 
suas três esferas – federal, estadual 
e municipal; o movimento de refor-
ma sanitária; a criação do SUS pela 
Constituição de 1988, quando a saúde 
passou a ser direito de todos e dever 
do Estado; até o fortalecimento do 
controle social no SUS, ampliando 
o espaço de discussão por meio dos 
conselhos tripartites.

Muitas propostas, porém, se 
perderam ao longo dos anos ou 
foram adotadas parcialmente pelos 
governos, nos seus três níveis, por 
falta de recursos, por falta de vontade 
política ou pela burocracia na trami-
tação das proposições no Congresso 
Nacional. 

A 13ª Conferência acontece em 
momento de grandes preocupações, 
diante da crise financeira que assola 
a saúde pública no país, em que a 
população usuária do SUS sofre as 
mazelas de um atendimento precário 

e insuficiente, revelando a incoe-
rência entre os princípios básicos 
do Sistema e a prática adotada nas 
unidades de saúde. Crise que também 
afeta diretamente os trabalhadores da 
saúde, desvalorizados e em condi-
ções inadequadas para exercer suas 
atividades. 

São fatos que aumentam a respon-
sabilidade de todos que vão participar 
da discussão, no sentido de identificar 
os pontos cruciais e corrigir as distor-
ções de forma a garantir a prestação 
de serviços de qualidade.

A Conferência acontece, também, 
no momento oportuno em que go-
verno e Poder Legislativo discutem 
a prorrogação da CPMF e a regula-
mentação da Emenda Constitucio-
nal 29/00 e o Ministério da Saúde 
apresenta o PAC da Saúde, com 
propostas para curto, médio e longo 
prazos. Dessa forma, é fundamental 
que as discussões dos problemas e as 
propostas aprovadas pelos delegados 
na 13ª Conferência sejam levadas de 
imediato à Câmara dos Deputados e 
ao Senado Federal, a tempo de subsi-
diar os debates entre deputados e se-
nadores e ser incluídas, por emendas, 
às propostas em tramitação. 

Para que, assim, possam surtir os 
efeitos necessários e no curto prazo 
que a situação caótica do sistema de 
saúde exige.

Diretoria da CNTS
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Eixos temáticos: 
1 - Desafios para a efetivação do direito humano à saúde no século XXI 

– Estado, sociedade e padrões de desenvolvimento. Voltado à avaliação da situação 
da saúde a partir dos problemas considerados prioritários, buscando identificar 
suas possíveis causas e discutir e aprovar diretrizes e ações para o enfrentamento 
dessas dificuldades.

2 - Políticas públicas para a saúde e qualidade de vida – o SUS na seguridade 
social e o Pacto pela Saúde. Avaliação do SUS como componente da seguridade 
social no século XXI, uma discussão sobre os pactos pela vida, em defesa do SUS 
e de sua gestão, bem como um debate sobre as formas dessa gestão.

3 - A participação da sociedade na efetivação do direito humano à saúde. 
Debate sobre o fortalecimento do controle social por meio dos conselhos de saúde, 
envolvendo a participação popular na deliberação das políticas públicas de saúde.

Plenárias – Serão realizadas mesas-redondas pela manhã nas quais os 
expositores debaterão cada um dos eixos temáticos. A seguir, ocorrerão as 10 
plenárias temáticas sobre cada um dos três eixos. Esta estratégia possibilita que 
na parte da tarde dos dias 15 a 17 de novembro, todos os delegados discutam e 
votem as propostas em cada eixo, consolidadas a partir dos relatórios das confe-
rências estaduais. A distribuição dos delegados para cada plenária (com cerca de 
300 pessoas) será eletrônica e aleatória e vai considerar a paridade e a unidade da 
Federação, de tal modo que os delegados dos estados estejam distribuídos nas 10 
plenárias, paritariamente. As plenárias serão compostas pelos mesmos delegados 
durante os três dias previstos na programação.

Delegados - A inscrição de delegados dos estados e do Distrito Federal foi 
feita nos estados, pelas comissões organizadoras da etapa estadual da Conferên-
cia. Ainda serão convidados para a 13ª CNS, representantes de órgãos, entidades, 
instituições nacionais e internacionais e personalidades nacionais e internacionais, 
com atuação de relevância na área de saúde e setores afins. Serão observadores 
pessoas interessadas em acompanhar a realização da Conferência, cujas inscrições 
serão feitas nos estados e no Distrito Federal, devendo ser confirmadas de acordo 
com o número de vagas, até o dia 4 de novembro. A partir do dia 04 de novembro 
o Comitê Executivo da etapa nacional começou a organizar as listas de inscrição 
dos participantes e providenciar todo o processo de credenciamento.

Credenciamento - É o ato de confirmação da presença do delegado ins-
crito  para a etapa nacional, com a entrega da pasta, certificado de participação e 
do crachá. Esta atividade será realizada nos dias 14 e 15 de novembro de 2007, 
até às 14 horas. No dia 14, o credenciamento dos delegados usuários e trabalha-
dores será feito exclusivamente nos respectivos locais de hospedagem. A pasta e 
o crachá com o nome do delegado, unidade da Federação, segmento e descrição 
da sua plenária temática serão organizados previamente e distribuídos nos res-
pectivos locais de hospedagem das delegações dos estados e de delegados eleitos 
por entidades nacionais. Portanto, ao chegar a Brasília no dia 14 de novembro, 
as delegações destes segmentos poderão se dirigir diretamente ao hotel e fazer o 
credenciamento. No dia 15 de novembro haverá credenciamento dos delegados 
usuários e trabalhadores somente no local do evento. Os delegados do segmento 
de gestores e prestadores, os convidados e os observadores deverão fazer o cre-
denciamento no local do evento. (Fonte CNS)

13ª Conferência Nacional de Saúde
CNTS participará das mesas de debate 

Avaliar a situação da saúde de 
acordo com os princípios e dire-

trizes do SUS previstos na Constituição 
Federal e na Lei Orgânica da Saúde.

Definir diretrizes para a plena garantia 
da saúde como direito 
fundamental do ser hu-
mano e como política 
de Estado, condicio-
nada e condicionante 
do desenvolvimento 
humano, econômico 
e social.

Definir diretri-
zes que possibilitem 
o fortalecimento da 
participação social na 
perspectiva da plena 
garantia da implementação do SUS.

Estes são os objetivos da 13ª Confe-
rência Nacional de Saúde, que acontece 
no período de 14 a 18 de novembro, em 
Brasília, e tem como tema central Saúde 
e Qualidade de Vida: Política de Estado 
e Desenvolvimento. O evento deverá 
reunir três mil delegados – usuários, 
trabalhadores da saúde, gestores e pres-
tadores de serviços na saúde –, além de 
autoridades, especialistas, observadores 
e convidados.

Os diretores Valdirlei Castagna e 
José Caetano Rodrigues, como mem-
bros natos do Conselho Nacional de 
Saúde, Jânio Silva, Domingos Jesus de 

Souza, Paulo Pimentel e Mário Jorge 
dos Santos Filho, como titulares, e Clair 
Klein, como suplente, serão os diretores 
representantes da CNTS na 13ª Confe-
rência. A Confederação deverá contar, 

ainda, com delegados 
eleitos nas conferências 
municipais e estaduais, 
que se encerraram em 
outubro. A CNTS terá 
participação nas mesas 
de debate.

A 13ª Conferência 
traz como novidade 
o fato de que haverão 
mesas-redondas pela 
manhã, com um tema a 
cada dia, e no período 

da tarde os temas serão debatidos em 
plenárias. “Isso dará oportunidade para 
os delegados participarem da discussão 
de todos os temas”, ressalta o diretor da 
CNTS, José Caetano Rodrigues. 

Segundo a comissão organizadora, a 
13ª Conferência tem como objetivo ava-
liar os 20 anos do SUS e seus principais 
problemas e propor soluções para que o 
Sistema seja uma política de Estado sem 
oscilações em seu funcionamento de um 
governo para outro. A intenção é também 
construir uma agenda de ações que ve-
nham buscar a consolidação do SUS, para 
enfrentar os desafios existentes buscando 
garantir a qualidade de vida.

Realizado de 24 a 28 de setembro de 
2007, em Messezentrum Wien Congress 
Center, Viena, Áustria, o 28º Congresso 
Mundial da Internacional de Serviços 
Públicos, contou com a participação 
da CNTS, representada por seu diretor 
de Assuntos Internacionais, 
Clair Klein. Durante o evento, 
comemorou-se o centenário 
da ISP, que representa mais de 
20 milhões de trabalhadores 
em serviços públicos em 160 
países. 

“O Congresso Mundial acon-
tece a cada cinco anos e seus 
participantes levam idéias de 
interesse de cada canto do mun-
do. Considero que foi importante 
nossa participação pelos temas 
discutidos, pela experiência ad-
quirida e a solidariedade entre as 
delegações presentes”, avalia Clair Klein. 
Segundo ele, o cerimonial de abertura do 
Congresso teve discursos da presidenta da 
ISP, Ylva Thörn, e demais autoridades lo-
cais, além de apresentações artísticas locais 
e de cada região dos continentes.

Durante o congresso teve eleição para 
o cargo de secretário-geral do Conselho 
Executivo da ISP mundial, sendo eleito o 
candidato Peter Waldorff, da Dinamarca, 
apoiado pela delegação do Brasil e Cone 
Sul. A presidente da ISP, Ylva Thörn, da 
Suécia, foi reconduzida ao cargo. Também 
foram definidos os membros represen-
tantes no Conselho por regionais da ISP, 
sendo da Interamérica - IAMREC. Repre-
sentando o Brasil, foi reeleito Jesus Gar-
cia, da FNU, como titular, e Clair Klein, 

CNTS participa de 28º Congresso 
Mundial da ISP na Áustria

da CNTS, como primeiro suplente.
Os participantes, relata Clair Klein, dis-

cutiram a política mundial e traçaram obje-
tivos estratégicos da ISP para 2008/2012, 
entre eles o de fortalecer os sindicatos do 
setor público em escala mundial para que 

fomentem os direitos e interesses 
dos trabalhadores e promovam a 
idéia de que os serviços públicos 
de qualidade são essenciais para 
construir sociedades justas e 
incluir todas as pessoas para 
que gozem de igual acesso e 
igualdade de oportunidades. “O 
programa de trabalho propõe ao 
quadro executivo a intenção de 
desenvolver mais sua campanha 
de serviços públicos de qualida-
de e destacam desafios novos 
como o desenvolvimento sus-
tentável e a migração”, explica 

Clair Klein.
Segundo os debates em relação às 

trabalhadoras da saúde e a migração 
internacional, “verifica-se que em dife-
rentes partes do mundo a grande maioria 
dos trabalhadores da saúde são mulheres 
e atualmente quase todos os países sub-
desenvolvidos enfrentam uma escassez 
de mão-de-obra neste setor”.

Também foram discutidas e aprova-
das várias resoluções e emendas apre-
sentadas pelo Conselho Executivo da 
ISP. Os participantes foram recebidos em 
jantar festivo no Palácio Hofburg, sede 
do governo, com a presença do presidente 
da Áustria, que em seu pronunciamento 
saudou a todas as delegações presentes e 
à ISP pela passagem do centenário.

Uma comissão de integrantes das 
entidades que compõem a ISP realizou, 
dia 17 de outubro, mais uma visita ao 
Congresso Nacional para acompanha-
mento da tramitação de projetos de lei da 
ISP Brasil. A CNTS esteve representada 
pelo dirigente do Sindicato da Saúde de 
Santos, Jair Jorge de Oliveira. O grupo 
acompanhou reunião da Comissão de 
Trabalho onde seria tratado parecer do 
relator sobre as propostas de regulamen-
tação do direito de greve e se encontrou 
com a senadora Fátima Cleide (PT-RO), 
relatora do PLC 122/06, que criminaliza 
a homofobia, na Comissão de Direitos 
Humanos do Senado.

O parecer e o substitutivo do deputa-
do Nelson Marquezelli (PTB-SP) sobre 
a regulamentação da greve no serviço 
público foram considerados muito des-
favoráveis. A partir de pressão sobre os 
deputados da Comissão e da mediação 
do deputado Tarcisio Zimmermann (PT-

RS), que apresentou outro substitutivo, 
o grupo conseguiu adiar a votação do 
parecer de Marquezelli para buscar cons-
truir um  acordo sobre o tema, bem como 
pressionar o Executivo Federal a agilizar 
o grupo de trabalho que tem como objeti-
vo construir propostas de consenso para 
enviar ao Congresso Nacional.

Sobre a negociação coletiva, o grupo 
se reuniu com o deputado Vicentinho 
(PT-SP), relator dos projetos de lei sobre o 
tema, ficando definido que a ISP vai enviar 
sugestões para elaboração de seu parecer, 
garantindo a abrangência da negociação 
coletiva para estados e municípios.

A reunião do Comitê GLBT da ISP 
Brasil com a senadora Fátima Cleide 
resultou no apoio para aprovação do PLC 
122/06 como foi aprovado na Câmara, para 
que possa ser imediatamente sancionado 
pelo Presidente da República. O projeto 
garante a orientação sexual e a identidade 
de gênero como direito humano.

CNTS integra comissão da ISP em 
visita ao Congresso Nacional

Clair Klein
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Joaquim José da Silva Filho*

A Emenda Constitucional 29, que 
vincula verbas para a saúde, foi apro-
vada em 2000 por 416 votos a 3, na 
Câmara; e por 69 a 2, 
no Senado. Esmagadora 
maioria, com o apoio 
do povo. Essa norma 
determina que Estados 
gastem 12% do seu or-
çamento nesse setor 
e os municípios 15%. 
Pela nova regra, a União 
deve acrescentar a va-
riação do PIB nominal 
ao orçamento da saúde 
do ano anterior. Uma 
medida necessária para 
definir o que são “gastos 
em saúde”. Só que ficou 
por isso mesmo. 

Aproveitando a brecha deixada pela 
não regulamentação da Emenda 29, go-
vernadores e prefeitos estão colocando 
todo tipo de despesas na conta dos “gas-
tos com a saúde”. Há casos pitorescos, 
como o de um prefeito do interior que 
jogou nessa conta o asfaltamento de 
uma pequena estrada que dá acesso a 
um posto de saúde. Também são conta-
bilizadas na nova rubrica dos orçamen-
tos públicos obras tão diversas quanto 
saneamento, habitação e até pagamento 
de juros da dívida pública. Vale tudo: 
pagamento de aposentadorias, vacina 
do gado contra febre aftosa, merenda 

EC 29 - Emenda pior que o soneto
escolar e até subsídios a “restaurantes 
populares”. 

O governo federal, numa manobra 
fracassada, quase conseguiu incluir o 
Fome Zero na conta da saúde. A questão 

foi parar no Conse-
lho Nacional de Saúde 
(CNS) que baixou, em 
2003, uma resolução 
definindo o que são 
“gastos em saúde”. No 
entanto, esgrimindo ar-
gumentos jurídicos, go-
vernadores e prefeitos 
continuam desprezando 
tal resolução. Uma pes-
quisa feita utilizando os 
critérios ministeriais 
mostra que 19 dos 27 
estados da federação 
não cumprem o estabe-

lecido pelo CNS. 
Para remendar essa colcha de reta-

lhos, alguns políticos tentaram interferir. 
É o caso do projeto de lei enviado ao 
Congresso pelo senador Tião Viana, 
do PT-AC, regulamentando a Emenda, 
e do PLP 1/03. Caso a distorção não 
seja resolvida rapidamente, corremos o 
risco de ver até mesmo a manutenção do 
“AeroLula” ser considerada “Gastos em 
Saúde” da Emenda 29 – emenda muito 
pior que o soneto  !!!    

*Diretor de Assuntos Trabalhistas 
e Judiciários da CNTS e Secretário-

geral do Sinsaudesp.

Enfim, Câmara regulamenta Emenda 29
Após sete anos da promulgação da 

Emenda Constitucional 29/00, 
que dispõe sobre a aplicação de recursos 
mínimos na saúde por parte da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municí-
pios, os deputados aprovaram uma sube-
menda do deputado Guilherme Menezes 
(PT/BA) ao Projeto de Lei Complementar 
(PLP) 1/03, do ex-deputado Roberto Gou-
veia (PT/SP), que regulamenta a Emenda 
e garante recursos adicionais para o setor. 
A Câmara acatou proposta do governo 
que representa R$ 24 bilhões a mais nos 
próximos quatro anos.

Pelo que foi aprovado, a saúde terá 
acréscimo de R$ 4,07 bilhões em 2008, 
de R$ 5 bilhões em 2009, R$ 6 bilhões 
em 2010 e R$ 9 bilhões em 2011. O or-
çamento para o setor, passará dos atuais 
R$ 48 bilhões para R$ 72 bilhões em 
2011. Esses valores serão definitivamente 
incorporados ao orçamento da saúde, já 
que em 2012 a correção pelo PIB nominal 
vai se dar pelo montante total gasto em 
2011; o que garante a vinculação total e a 
incorporação de todos esses recursos.

O texto aprovado vincula o aumento 
anual dos gastos da União com a saúde 
à variação nominal do Produto Inter-
no Bruto (PIB) mais uma fatia extra 
da CPMF, em vez de aplicar 10% da 
receita corrente bruta como constava 
do substitutivo da Comissão de Seguri-
dade Social e Família. O texto votado 
na Comissão significava um aporte a 
mais de cerca de R$ 20 bilhões para a 
saúde a cada ano, a partir de 2008. Esse 
valor foi considerado inexeqüível pela 
equipe econômica do governo. O subs-
titutivo mantém que os estados devem 
gastar12% de sua receita em saúde e os 
municípios 15%.

O coordenador da Frente Parlamentar 
da Saúde, deputado Darcísio Perondi 
(PMDB-RS), avalia que os R$ 4,07 
bilhões são insuficientes e o governo 
deveria investir mais já no próximo ano 
como forma de acabar com a crise atual 
da saúde. Segundo ele, os integrantes da 
frente vão se mobilizar para que no Sena-
do a proposta aprovada na Câmara garanta 
mais recursos para o SUS.

O PLP foi debatido em audiência 
pública na Câmara, quando a CNTS foi 
representada por seu vice-presidente e 
presidente da Federação dos Empregados 
em Estabelecimentos de Serviços de Saú-
de da Região Nordeste - FEESSNE, João 
Rodrigues Filho. Ele analisa que, para 
corrigir as mazelas da saúde, “além da 
regulamentação da EC 29, são necessárias 
medidas que visem a melhoria da gestão, 
com o combate à corrupção e o controle 
social na definição e fiscalização do uso 
dos recursos, a melhoria das condições de 
trabalho e a valorização dos profissionais 
do setor”.

Correção - Nos próximos quatro anos, 
ao valor encontrado com a aplicação da 
variação do PIB será somado um percen-
tual da arrecadação da CPMF - além dos 
0,20% da CPMF já destinados atualmente 
ao Fundo Nacional de Saúde (FNS). Em 
2008, o acréscimo será de 10,178% da 
CPMF; em 2009, de 11,619%; em 2010, 
de 12,707%; e em 2011, de 17,372%. 
Esses percentuais resultaram de uma ne-
gociação final em plenário sobre outros 
números inicialmente apresentados pelo 
relator, um pouco menores: 9,161% em 

2008 e 10,225% em 2009.
Como a alíquota total da CPMF é de 

0,38%, a saúde já recebe mais da metade 
do valor arrecadado pelo tributo (0,20%). 
Na composição da CPMF, os outros 0,18% 
da alíquota dividem-se em 0,10% destina-
dos ao custeio da Previdência Social e em 
0,08% direcionados ao Fundo de Combate 
e Erradicação da Pobreza.

O projeto prevê ainda que uma lei 
complementar, com vigência a partir de 
2012, fará a revisão da lei originária do 
PLP 1/03. Se o Congresso Nacional não 
produzir a nova lei, a União aplicará na 
saúde, a partir de 2012, valor não inferior 
ao conseguido com o cálculo da variação 
nominal do PIB. Se houver fonte de recur-
sos, o adicional pago em 2011 poderá ser 
incluído na base de cálculo do montante 
para 2012.

A variação a ser considerada é a do ano 
anterior e não mais a de dois anos antes. 
Porém, a cada exercício esse adicional 
para a saúde não poderá ser somado ao 
valor gasto para calcular o valor mínimo 
do ano seguinte. Mesmo que a alíquota 
total da CPMF (0,38%) seja reduzida 
futuramente, a relação do acréscimo deve 
ser mantida.

 
Despesas pela Emenda 29 - O projeto 

aprovado lista onze despesas que devem 
ser consideradas como ações e serviços 
públicos de saúde, como a vigilância 
em saúde (inclusive epidemiológica e 
sanitária); a capacitação de pessoal do 
SUS; a produção, aquisição e distribuição 
de medicamentos, sangue e derivados 
e outros; a gestão do sistema público 
de saúde; as obras na rede física do 
SUS e a remuneração de pessoal ativo 
em exercício no setor. Outras dez não 
podem ser custeadas com os recursos 
vinculados pela Emenda 29, entre elas 
despesas como o pagamento de inativos 
e pensionistas; serviços de saúde para 
servidores; merenda escolar; limpeza 
urbana e remoção de resíduos; ações de 
assistência social e obras de infra-estrutu-
ra; restaurante popular, entre outras.

As novas regras têm o objetivo de 
acabar com a polêmica sobre a iniciativa 
de alguns estados de considerar gastos 
indiretos em saúde para atingir o percen-
tual obrigatório estabelecido pela Emenda 
29. A idéia é garantir maior poder para os 
conselhos municipais e estaduais defini-
rem onde o dinheiro deve ser aplicado. 
Os estados, principalmente, usam de 
artifícios, contabilizando como gastos 
em saúde investimentos em saneamento, 
meio ambiente e até previdência de seus 
servidores.

Gastos mínimos - Os índices de gastos 
mínimos em saúde por parte dos estados, 
do Distrito Federal e dos municípios, 
já fixados na Constituição Federal, são 
mantidos pelo PLP 01/03. Os governado-
res deverão aplicar 12% dos impostos e 
transferências recebidas, e os municípios 
15%. Se as constituições ou leis orgânicas 
estipularem índices maiores, estes deverão 
prevalecer.

Para os estados, os recursos envolvi-
dos são os do ICMS; do IPVA; do imposto 
de transmissão “causa mortis”; a parcela 
do Fundo de Participação dos Estados 
(FPE), a parcela do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI) a que os estados 
têm direito; e a transferência do Imposto 
de Renda incidente sobre os rendimentos 
pagos por eles. Para os municípios, o 

projeto lista o IPTU; o imposto sobre 
transmissão de bens “inter vivos”, o ISS; 
a parcela do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM); as percentagens a que 
os municípios têm direito do ITR, do IPVA 
e do ICMS; e a transferência do Imposto 
de Renda incidente sobre os rendimentos 
pagos por eles. O Distrito Federal deverá 
aplicar o percentual de 12% ou 15%, 
conforme o imposto seja de base estadual 
ou municipal.

Fiscalização e controle - Anualmente, 
o Poder Executivo federal publicará os 
valores a serem transferidos a cada estado, 
Distrito Federal e município, definidos 
segundo metodologia aprovada pelo 
Conselho Nacional de Saúde. O governo 
federal deverá manter ainda o Sistema de 
Informação sobre Orçamentos Públicos 
em Saúde, a ser suprido com dados de 
todos os entes federados. A intenção é 
subsidiar a produção dos relatórios sobre 
os recursos aplicados no setor.

Quanto aos mecanismos de controle 
e fiscalização, o projeto determina que 
os poderes executivos deverão divulgar 
na internet as prestações de contas dos 
recursos aplicados na saúde. O gestor 
do SUS em cada esfera de governo 
deverá apresentar quadrimestralmente, 
ao Conselho de Saúde correspondente 
e à Casa Legislativa respectiva, um 
relatório detalhado com informações 
sobre o montante aplicado, as auditorias 
realizadas e a oferta de serviços. (Com 
Agência Câmara)

291 deputados votaram a favor do PLP 1/03

Ag. Câmara
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Governo barganha para aprovar a CPMF

José Lião de Almeida*

Em 1996 foi criada pelo governo 
FHC um tributo emergencial, a CPMF. 
As justificativas para o aumento da carga 
tributária foram nobres: a saúde dos bra-
sileiros ia de mal a pior e era preciso uma 
fonte de custeio segura para 
solucionar o impasse. Houve 
um compromisso de que esse 
valor seria usado para erradicar 
a dengue, reduzir a ocorrência 
de malária e também a mortali-
dade infantil, além de aumentar 
o valor das consultas pagas aos 
médicos pelo SUS, de R$ 4 para 
R$ 10. Mais de uma década de-
pois, a CPMF já está prestes a se 
tornar perene. E o pior: nenhum 
dos compromissos foi cumprido 
e tudo piorou ainda mais. 

Apesar de o Governo Federal arreca-
dar hoje cerca de R$ 40 bilhões por ano 
com o imposto, num período de dez anos 
os casos de malária aumentaram 24% 
– de 441.500 em 1996, para 549.500 em 
2006. Retrocesso maior ocorreu com a 
dengue: ao invés de erradicar a doença, 
a população enfrentou, na última década, 
um aumento da epidemia, com inúmeras 
mortes. De 183.300 em 1996, os casos de 
dengue passaram a 345.900. Um cresci-
mento de 88%.

O governo não conseguiu cumprir 
nenhuma das metas propostas. E o mais 
grave: o apagão na saúde é uma ameaça 
constante, com a perspectiva sombria do 
aumento de doenças como a tuberculose, 
hepatite C, meningite e outras. Os trau-
mas causados por acidentes de trânsito e 
ferimentos com armas de fogo crescem 
de forma assustadora e sobrecarregam 
ainda mais o já combalido sistema uni-

A eterna CPMF e a saúde 
precária dos brasileiros

versal de saúde. 
A população sofre com o descaso das 

autoridades. Ambulatórios e enfermarias 
superlotadas, doentes estendidos no chão 
ou em macas improvisadas, falta de hi-
giene, de suprimentos básicos e péssimas 
condições de trabalho tornaram-se uma 

triste rotina nos hospitais do 
SUS. 

Os hospitais públicos não 
deveriam receber o dinheiro 
arrecadado pela CPMF? Não 
foi esse o motivo de sua cria-
ção? O dinheiro deste imposto 
é usado para variados fins 
políticos: serve tanto para 
a bolsa-família quanto para 
obras de saneamento básico 
ou até mesmo para pagar juros 
da dívida interna. Enfim, serve 

para tudo que o governo quiser.
Na falta de uma legislação específica, 

que vincule o dinheiro à pasta exclusiva 
da saúde, o imposto não tem caminho 
certo. A Emenda 29, que faria a vincula-
ção, se arrasta no Congresso há sete anos. 
Não há interesse político em resolver o 
assunto. Enquanto isso, milhões de brasi-
leiros sofrem e morrem na fila de espera 
do SUS, sem receber o atendimento a 
que têm direito. 

Por considerar a CPMF um confisco 
injusto, a direção da CNTS ingressou, à 
época de sua decretação, com uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) 
para questionar sua legitimidade. Infeliz-
mente, o povo brasileiro e os trabalhadores 
da saúde foram derrotados. Mesmo assim, 
vamos continuar lutando para que se faça 
justiça e a CPMF seja extinta.  

*Presidente da CNTS e do Sindicato 
da Saúde de São Paulo - SinsaudeSP

O governo autorizou o reajuste dos 
procedimentos da Tabela do SUS. A 
Portaria 2.488, que autoriza o reajuste 
médio de 30%, é válida tanto para pro-
cedimentos ambulatoriais quanto para 
aqueles que dependem da internação 
dos pacientes. Reivindicação antiga 
dos secretários estaduais e municipais 
de Saúde, o reajuste abrange os mil pro-
cedimentos mais defasados da tabela. 
Um dos principais itens foi o aumento 
de 32,4% concedido à consulta médica. 
Alguns procedimentos tiveram o seu 
valor acrescido em 200%. O montante 
referente ao reajuste desses procedi-
mentos será de R$ 1,2 bilhão.

Segundo cálculos do Ministério 
da Saúde, o reajuste permitirá que 
na maioria dos casos os médicos que 

Governo reajusta tabelas do SUS
atendem pacientes pelo SUS com jor-
nada de trabalho de 20 horas semanais 
passem a receber salários que variam 
entre R$ 2.000 e R$ 2.400 mensais. A 
tabela do SUS acumulou entre 1994 
e 2002 uma defasagem de 110%. De 
acordo com o ministro Temporão, ou-
tras medidas que serão anunciadas em 
breve pelo governo dentro do chamado 
“PAC” da Saúde vão ser decisivas 
para reduzir a defasagem de valor dos 
procedimentos da tabela. 

A Tabela de Procedimentos do SUS 
é um detalhamento de todos os serviços 
ambulatoriais e hospitalares contratados 
a prestadores privados e filantrópicos 
com o seu respectivo valor de pagamento 
pela União. O valor pode ser comple-
mentado por estados e municípios. 

Diante da ameaça dos senadores 
contrários à prorrogação da 

CPMF, o governo federal está disposto a 
negociar a redução gradativa da alíquota 
ou a isenção do tributo para determi-
nadas faixas de renda como alternativa 
para conseguir aprovar a prorrogação 
da Contribuição no Senado. A contra-
proposta do governo, anunciada pelo 
ministro da Fazenda, Guido Mantega, 
prevê redução da alíquota atual de 0,38% 
por meio de medida provisória a ser en-
viada ao Congresso Nacional assim que 
for aprovada a prorrogação; incluir na 
EC 29 uma nova regulamentação para 
destinar recursos da CPMF à saúde, que 
representam R$ 24 bilhões a mais; limite 
de isenção da CPMF; e aprovação de um 
projeto limitando os gastos públicos do 
governo federal.

“Vamos fazer um esforço para nos 
entendermos. Acho que é possível uma 
redução gradativa, que pode ser discutida 
e avaliada se for o espírito da negociação 
com os senadores”, destacou o ministro 
do Planejamento, Paulo Bernardo, duran-
te audiência pública na Comissão Mista 
de Orçamento. Segundo Bernardo, o que 
o governo não pode é arcar com uma 
perda abrupta e volumosa de receitas da 
CPMF, nem passar alguns meses sem 
arrecadar o tributo, o que ocorreria na 
hipótese de o Congresso não aprovar até 

o fim deste ano sua prorrogação. Nessa 
hipótese, alertou, o governo precisaria 
cortar despesas ou buscar novas fontes 
de receita.

A proposição será examinada pela 
Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ), presidida pelo senador 
Marco Maciel (DEM-PE) e onde foi de-
signada relatora a senadora Kátia Abreu 
(DEM-TO), que já anunciou que vai votar 
pela rejeição da PEC 89/07 (número que 
ganhou no Senado). Caso prevaleça esta 
orientação, a maioria da base aliada terá 
de derrubar o parecer da relatora e aprovar 
um parecer favorável ao texto. 

Em pronunciamento, a senadora rei-
terou sua posição contrária à aprovação 
da prorrogação da CPMF, rebatendo 
o que chamou de ameaças do governo 
quanto à possibilidade de caos na área 
da saúde e cancelamento dos programas 
sociais que seriam financiados com a 
contribuição. Ela indagou que garantia 
tem o Congresso de que a saúde vai 
ser diferente, lembrando que em quatro 
anos e meio de governo e com R$ 40 
bilhões anuais no caixa a área não teve 
nenhuma modificação. E rebateu ainda o 
argumento do governo de que só os ricos 
pagam CPMF, lembrando que o empre-
sariado, seja ele micro, pequeno, médio 
ou grande repassa a carga tributária para 
o seu produto, que é consumido também 

pelos pobres.
Pelo regimento, a senadora Kátia 

Abreu tem até o final de novembro para 
apresentar seu relatório. A oposição po-
derá pedir, depois, prazo para examinar 
o texto. Se a PEC não for promulgada 
ainda este ano o governo corre o risco 
de ficar sem a arrecadação estimada de 
R$ 40 bilhões em 2008 ou, pelo menos, 
de vê-la reduzida. A vigência da contri-
buição termina no dia 31 de dezembro 
próximo e, caso não haja prorrogação, 
ela só poderia voltar a ser cobrada 90 dias 
depois de instituída. O governo precisa 
de 49 votos necessários para aprovar a 
prorrogação do tributo. 

A Comissão vem realizando audi-
ências públicas com a participação de 
especialistas, autoridades do governo 
e representantes do empresariado para 
debater a CPMF. Em uma das reuniões o 
deputado Antonio Palocci (PT-SP), rela-
tor da proposta na Câmara, reafirmou que 
o fim da cobrança do tributo colocaria em 
risco o equilíbrio das contas públicas. 
O senador Antônio Carlos Valadares 
(PSB-SE) lembrou que o setor de saúde 

conta hoje com recursos da ordem de 
1,37% do PIB, contra uma participação 
de 2,12% quando a CPMF foi instituída 
há 11 anos.

Os empresários criticaram que a carga 
tributária vem crescendo de forma contí-
nua, sobretudo para financiar a elevação 
dos gastos correntes do governo, sem 
correspondência em investimentos na 
infra-estrutura produtiva. Para os eco-
nomistas, é falsa a idéia de que só paga 
CPMF quem tem conta bancária, pois 
todos pagam no consumo e isso reflete 
mais negativamente nas camadas menos 
favorecidas da população.

O texto aprovado na Câmara dos 
Deputados na forma do substitutivo da 
comissão especial, de autoria do deputa-
do Antonio Palocci, manteve a alíquota 
em 0,38%, mas permite sua redução 
por meio de projeto de lei ou de medida 
provisória, preservando a destinação 
dos 0,20% ao Fundo Nacional de Saúde. 
Palocci deixou claro, porém, que a redu-
ção só ocorreria caso houvesse folga no 
Tesouro Nacional para abrir mão de parte 
de arrecadação com o tributo.

Senadora Kátia Abreu é contra a prorrogação

Ag. Senado

Ressarcimento - A qualquer momento 
o governo pode ser obrigado a ressarcir a 
sociedade brasileira dos valores arreca-
dados pela Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira (CPMF) que 
foram desviados para outros fins que não 
o financiamento da saúde. O alerta foi feito 
pelo economista do Instituto Atlântico, 
Paulo Rabello de Castro, na audiência pú-
blica. Segundo Paulo Rabello, a lei que re-
gulamenta a criação de contribuições prevê 
que os recursos arrecadados devem atender 
a um fim específico e apenas a ele. Com a 
CPMF, observou o economista, ocorreram 
desvios que constam de relatórios do Tribu-
nal de Contas da União e que podem servir 

de prova para que uma ação civil pública 
de ressarcimento seja peticionada junto ao 
Supremo Tribunal Federal. 

Pelos cálculos do economista, o valor 
total chega a R$ 450 bilhões e cada bra-
sileiro poderia receber R$ 2,4 mil. Paulo 
Rabello sugeriu que seja determinado um 
limite inicial para a carga tributária em 
35% do Produto Interno Bruto (PIB); que 
a CPMF seja reembolsável; que se leve a 
decisão sobre a prorrogação da CPMF à 
sociedade através de referendo em conjun-
to com as eleições municipais em 2008; e 
que uma auditoria da gestão pública seja 
realizada pelos dez maiores empresários 
brasileiros.  (Com Agência Senado)
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Alagoas

Servidores da Saúde 
– 60 dias em greve

Diante do desrespeito e do descaso 
dos gestores, que se recusam a negociar 
as reivindicações, os servidores da rede de 
saúde pública de Alagoas continuam a gre-
ve iniciada há 64 dias (em 31 de outubro). 
Os servidores reivindicam implantação do 
plano de cargos e carreiras, insalubridade 
para os setores de áreas de risco que ainda 
não foram contempladas com a gratifica-
ção, tratamento isonômico, pois o governo 
negociou e concedeu reajuste de 39% para 
os médicos e não deu para os demais servi-
dores da saúde, e condições de trabalho.

“Estamos cumprindo o que manda a 
lei, com a permanência de apenas 30% 
dos servidores em atividade e somente 
nos serviços essenciais”, informa Mário 
Jorge dos Santos Filho, presidente do 
Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de 
Enfermagem de Alagoas - SATEAL. 
Todas as unidades de saúde do Estado 
aderiram à paralisação, inclusive, os 
serviços de urgência e emergência.

Segundo Mário Jorge, a comissão 
de gerenciamento de crise tem adiado as 
reuniões para a negociação. Os grevistas 
mantêm os atos de protesto, abrindo as 
portas das unidades de saúde para que a 
imprensa registre as péssimas condições 
do atendimento e a falta de condições de 
trabalho. Também continuam as caminha-
das com panfletagem para dar ciência à 

população dos motivos da greve e as visitas 
de mobilização nas unidades de saúde.

O governo abriu processo administra-
tivo e o Tribunal do Trabalho decretou a 
ilegalidade da greve, mas os servidores 
decidiram continuar a paralisação. Cerca 
de 10 mil servidores acamparam na rua 
que dá acesso e chegaram a ocupar a 
sede da Secretaria da Fazenda, de onde 
foram retirados à força por policiais do 
batalhão do Bope, que atiraram para o 
alto e lançaram bombas de gás. 

O movimento grevista aguarda a 
atuação do presidente da Assembléia 
Legislativa, que assumiu o compromisso 
de abrir os canais de negociação, desde 
que os servidores não mais ocupem es-
paços públicos.

Funcionários em regime de 
semi-escravidão ganham ação

Pelo menos 76 trabalhadores da área 
da saúde, de várias categorias, que tra-
balhavam em regime de semi-escravidão 
em empresas do ex-deputado Talvane 
Albuquerque, em Arapiraca (AL), terão 
seus direitos trabalhistas reconhecidos, 
segundo o presidente do SATEAL, Má-
rio Jorge Filho. A Procuradoria Geral do 
Trabalho determinou a imediata con-
tratação dos funcionários, de acordo 
com a legislação, sob pena de multas 
de R$ 500,00 correspondentes a cada um 
desses profissionais.

Há mais de dois anos, ao constatar a 
situação irregular a que vinham sendo 
submetidos os trabalhadores, o Sindi-
cato e a Federação dos Empregados 
em Estabelecimentos de Serviços de 

Saúde do Nordeste iniciaram ações 
junto à Procuradoria para que os hos-
pitais Real Sociedade Portuguesa Santa 
Maria, Sociedade Hospital Pedro Al-
buquerque e a Associação Psiquiátrica 
Teodora Albuquerque reconhecessem 
suas obrigações de assinar as carteiras 
de trabalho.

Os hospitais ficam obrigados a 
reparar os prejuízos causados a seus 
trabalhadores, verificando a data em que 
cada um deles iniciou sua função em suas 
instalações e adotar as devidas providên-
cias. Com isso, os profissionais passam a 
receber o piso salarial de sua categoria e 
ter assegurados os direitos previstos na 
CLT. (Cícero Santana - www.alemtem-
poreal.com.br)

Maranhão

Diretoria toma posse e 
renova compromissos

A diretoria eleita para a gestão 2007-2011 do Sindicato 
dos Profissionais de Enfermagem e Empregados em Estabe-
lecimentos de Saúde do Estado do Maranhão tomou posse dia 
18 de outubro. A presidente reeleita, Lucimary Santos Pinto, 
agradeceu a confiança depositada pelos trabalhadores através 
do voto e reafirmou o compromisso dos diretores com a defesa 
dos direitos da categoria. 

“Pela primeira vez na eleição do Sindicato não houve chapa 
de oposição e a categoria compareceu e votou, dando força para 
a continuidade do nosso trabalho. Já no primeiro dia da eleição 
alcançamos o quórum para considerar válido o processo eleito-
ral”, ressaltou Lucimary Santos. As eleições foram realizadas 
nos dias 20 e 21 de agosto último. Como prioridades, a diretoria 
tem a luta pela manutenção da jornada de 12x60, única no país, 
a jornada de 30 horas semanais para a Enfermagem, piso salarial 

maior e a construção da área de lazer do Sindicato.

Lucimary Santos Pinto

Pernambuco
Trabalhadores em Pesquisas e 

Análises Clínicas realizam encontro
A importância do associativismo no 

sindicalismo, Direitos dos trabalhadores, 
Curso de aperfeiçoamento dos inte-
grantes da categoria e regulamentação 
das profissões de Técnico e Auxiliar de 
Laboratório foram os temas debatidos 
no I Encontro dos Trabalhadores em 
Estabelecimentos de Serviços de Pes-
quisas e Análises Clínicas do Estado 
de Pernambuco. O evento reuniu cerca 
de 150 participantes, entre técnicos em 
laboratório, coletores, recepcionistas, 
distribuidores de amostra e serviços 
gerais, no dia 6 de outubro, no auditório 
da Universidade Católica de Pernambuco 
- UNICAP, em Recife. 

O Encontro foi promovido pelo 
Sindicato dos Empregados em Estabe-
lecimentos de Serviços de Pesquisas e 
Análises Clínicas e Patologia do Estado 
de PE - SINDESPAC/PE, juntamente  
com a FEESSNE, representada pelo di-
retor Walter Bruno D’Emery, sob a coor-
denação da advogada Mírcia Ferreira. A 
mesa diretiva dos trabalhos foi composta, 
ainda, por Pedro Marinho Espíndola, 
presidente do Sindicato, Tânia Barros, 
Vilma Lima e Geraldo Pereira da Silva. 
As palestras foram proferidas por Mírcia 
Ferreira, Pedro Marinho, Vilma Lima e 
Alex Benício da Silveira.

Ao término do evento foi elaborada 
uma moção, aprovada por todos os pre-
sentes, com a finalidade de regulamentar 
a profissão dos Técnicos e Auxiliares 
de Laboratório e, posteriormente, criar 
o seu conselho profissional, devendo a 
direção da entidade promotora, através 
do seu departamento jurídico, elaborar 
anteprojeto de lei e fazer gestão junto 
ao Congresso Nacional, para assumir o 
referido projeto.

Paraná
Federação ganha ações de 
cumprimento de Convenção 

Coletiva de Trabalho
A Federação dos Empregados em 

Estabelecimentos de Serviços de Saú-
de do Estado do Paraná - FEESSEPR 
comemora os êxitos das ações judi-
ciais pelo cumprimento 
às garantias inseridas 
nas convenções cole-
tivas de trabalho dos 
últimos cinco anos. O 
presidente da Federa-
ção, Antonio Lemos, 
decidiu pelas ações na 
Justiça tendo em vista 
a resistência do setor 
patronal em resolver 
as questões por meio 
da negociação.

Um dos exemplos 
de vitória é o da enfer-
meira Ana Cristina M. 
Araújo, da Fundação 
Médica Assistencial 
dos Trabalhadores Ru-
rais de Ortigueira (PR), beneficiada 
com ação trabalhista. “Antes da 
demissão, a enfermeira procurou a 
Federação em busca de apoio para lutar 
pelos direitos dos demais empregados, 
como incomodou o patrão, foi demi-
tida”, informou Lemos, que tentou 
em reunião com os conselheiros da 
Fundação a reintegração da enfermeira 
ao trabalho. 

“Mesmo sabendo que enfrentariam 

uma ação judicial os dirigentes da 
Fundação não acataram o pedido de 
reintegração. No final, a Justiça do Tra-
balho deu ganho de causa à funcionária 

e determinou o paga-
mento de indenização. 
Como o montante era 
alto, recebeu parte de 
uma vez e o restante 
foi parcelado. A Fun-
dação deixou de pagar 
algumas parcelas e 
hoje a enfermeira é 
depositária para o bem 
imóvel da Fundação 
penhorado”, conta An-
tonio Lemos.

Em mais um caso, 
na cidade de Pau-
lo Frontin (PR), 21 
empregados da Fun-
dação Municipal de 
Saúde Pública tam-

bém estão recebendo as diferenças 
salariais – cinco empregados já 
receberam R$ 5 mil e os demais em 
torno de R$ 30 mil cada um. Em Piraí 
do Sul (PR), os empregados do Hospi-
tal Municipal Santo Antônio também 
estão recebendo as diferenças sala-
riais dos últimos anos. “Aguardamos, 
ainda, o julgamento de algumas ações 
em andamento na base da Federação”, 
disse Antonio Lemos.

Antonio Lemos

Márcio Jorge em mobilização

Encontro reuniu 150 participantes
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Rio Grande do Sul
FEESSERS convoca 2º Encontro 
de Dirigentes Sindicais da Saúde
A Federação dos Empregados em 

Estabelecimentos de Serviços 
de Saúde do Estado do Rio Grande do 
Sul - FEESSERS convoca a categoria a 
participar do 2º Encontro Estadual de 
Dirigentes Sindicais da Saúde do Rio 
Grande do Sul, que acontece nos dias 11, 
12 e 13 de dezembro de 2007, em Porto 
Alegre. Na abertura do evento haverá 
solenidade de posse da nova direção da 
FEESSERS pela comissão eleitoral, se-

guida de jantar de confraternização.
Entre os temas para debates, nos dois 

dias que seguem, estão a organização 
sindical dos trabalhadores da saúde, 
“como enfrentar a crise do movimento 
sindical”, a NR 32, que dispõe sobre 
saúde e segurança do trabalhador da 
saúde, e a campanha salarial e plano de 
lutas para 2008, em plenária final. O 2º 
Encontro é uma realização da Federação 
com apoio da CNTS.

Federação elege diretoria 
para gestão 2007-2011

Com larga margem 
de votos a chapa 1, 
FEESSERS para To-
dos, encabeçada pelo 
companheiro Milton 
Kempfer, venceu a 
chapa 2, de oposição 
sindical, em eleição 
que ocorreu nos dias 
16, 17 e 18 de outubro, 
em todo o Estado do 
Rio Grande do Sul. 
Milton Kempfer, re-
eleito para o terceiro 
mandato, destacou a 
excelente participa-
ção da categoria em 
apoio ao trabalho de-
senvolvido pela atual 
direção da entidade. 
“Também demons-
trou o prestígio dos 
atuais dirigentes dos 
Sindisaúdes filiados, 
que fizeram o tra-
balho de divulgar a 
Chapa 1”, concluiu. A 
posse dos eleitos será 
no dia 11 de dezembro de 2007, durante 
a abertura do seminário estadual dos 
dirigentes sindicais da saúde.

Entre as prioridades da nova dire-
toria está a continuidade do trabalho de 
aproximação da Federação com os sindi-
catos, sendo 25 no Estado. A diretoria é 
composta por dirigentes de 19 sindicatos. 
“Isso fortalece a luta pela campanha 
unificada e na busca da dignidade para o 
trabalhador”, analisa Milton Kempfer.

A eleição da diretoria para o período 
de 2007-2011 foi um processo que cha-
mou a atenção da CNTS e da Federação 
dos Trabalhadores em Estabelecimentos 
de Serviços de Saúde de Santa Catarina 
– FETESSESC, que enviaram dirigentes 
até o Rio Grande do Sul para prestigiar 
o pleito. Para o tesoureiro da CNTS, 
José Caetano Rodrigues, foi uma ex-
periência extremamente importante. 
“A FEESSERS é a única Federação que 
tem eleição na base. Esta Federação 
está fazendo uma inovação importante”, 
avaliou. 

O presidente da FETESSESC e 1° 
vice-presidente da CNTS, Jânio Silva, 

que andou pelo interior do Esta-
do acompanhando as votações, 
avaliou que o modelo de eleições 
foi bastante interessante por en-

volver o trabalhador e é uma maneira de 
participar e conhecer a Federação. “Traz, 
também,  o envolvimento dos sindicatos 
da Saúde e a participação de toda a dire-
toria, o que gera uma cumplicidade com 
o trabalho da entidade. É um processo 
transparente que dá mais legitimidade para 
a Federação atuar”, destacou. 

Pelos resultados apresentados pela 
comissão eleitoral de tabulação dos votos 
das 78 urnas distribuídas no Estado, a 
Chapa 1 obteve 6.339 votos (92,45%) 
contra 388 (5,65%) da chapa 2 e 130 
(1,8%) votos nulos e brancos. De um 
total de 17.413 sócios de 23 sindisaúdes, 
participaram das eleições 6.857 trabalha-
dores da saúde, representando 39,38% 
dos filiados.

“Considerando que o voto não é 
obrigatório, houve uma excelente parti-
cipação da categoria. Devemos destacar 
também o trabalho da comissão eleitoral, 
que conduziu o processo com equilíbrio e 
tranqüilidade, e agradecer a todos os diri-
gentes que atuaram como representantes 
eleitorais, mesários e escrutinadores”, 
avaliou Milton Kempfer.

Sindisaúde-RS 
dá posse à nova 

diretoria
Os membros da chapa 1 Sindi-

cato para Todos, vencedores das 
eleições realizada em setembro 
para o Sindicato dos Profissionais 
de Enfermagem, Técnicos, Duchis-
tas, Massagistas e Empregados em 
Casas de Saúde do Rio Grande do 
Sul foram empossados dia 18 de 
outubro, no auditório do Sindicato. 
“É com muito orgulho, como mi-
litante sindical e presidente dessa 
comissão, após transcorrido um 
processo eleitoral tranqüilo em que 
venceram aqueles que tiveram o 
melhor trabalho junto à base, que 
eu declaro empossada a nova dire-
toria do Sindisaúde-RS, que tem 
como presidente João Menezes”, 
ressaltou o presidente da comissão 
eleitoral, Antonio Carlos de Olivei-
ra. Esta nova gestão ficará à frente 
da entidade até 2010.

“A vitória representou o esforço 
de um trabalho coletivo desen-
volvido pela gestão Unir, Lutar e 
Avançar, nestes últimos três anos, 
sempre buscando a construção de 
um sindicato para todos”, ressaltou 
o presidente reeleito, João Menezes. 
Em nome de toda a chapa, ele agra-
deceu a todos e ressaltou a respon-
sabilidade e o compromisso com as 
lutas da categoria que a gestão que se 
encerrou teve e que a nova diretoria 
que assume também terá. A posse 
festiva está marcada para o dia 17 
de novembro.

A cerimônia de posse contou 
com as presenças do Tesoureiro da 
CNTS, José Caetano Rodrigues, do 
presidente da Federação dos Tra-
balhadores em Estabelecimentos 
de Serviços de Saúde do Estado 
de Santa Catarina, Jânio Silva, do 
presidente da FEESSERS, Miltom 
Kempfer, de dirigentes sindicais de 
outras categorias profissionais e de 
entidades de classe, além de assesso-
res do Sindicato, familiares e amigos 
dos diretores eleitos. 

Miltom Kempfer destacou o 
prestígio e o trabalho que a direção 
eleita tem com os trabalhadores da 
saúde. José Caetano Rodrigues falou 
da importância de participar da posse 
da nova diretoria do Sindisaúde-RS. 
“O trabalho de vocês é muito impor-
tante e é um exemplo para os outros 
estados”, destacou.

Santa Catarina
Sindicato de 

Caçador renova 
70% da diretoria

Em eleição de chapa única, realizada 
nos dias 4 e 5 de outubro, o pleito para a 
diretoria do Sindicato dos Trabalhadores 
em Estabelecimentos de Serviços de Saú-
de e Seguridade Social Público e Privado 
de Caçador e Região (SC), que congrega 
20 municípios, foi marcado pela grande 

participação dos trabalhadores, pelo alto 
índice de renovação e pela presença dos 
jovens em sua composição. A direto-
ria para a gestão 
2007-2011 foi 
renovada em 
70% de  sua 
composição e 
compareceram 
às urnas 83% 
dos eleitores, 
com o índice 
de 93% de 
votos úteis. 
A posse dos 
eleitos será 
no dia 14 
de dezembro.

“Nossa prioridade será a recuperação 
dos salários, exigir não apenas a repo-
sição da inflação, mas também buscar 
ganho real para os salários que estão 
defasados. E vamos lutar ainda por boas 
condições de trabalho”, afirma Leodália 
Aparecida de Souza, eleita para o pri-
meiro mandato, depois de exercer um 
mandato tampão por dois anos.

“Com a renovação da diretoria tam-
bém será renovado o trabalho junto às 
bases, no sentido de fortalecer e ampliar 
a participação. Também será dada conti-
nuidade ao bom trabalho que vinha sendo 
feito. As metas da nova diretoria incluem 
uma campanha de filiação, a reestrutura-
ção administrativa e financeira e o resgate 
de credibilidade do sindicato junto à base. 
A Federação de Santa Catarina dará todo 
apoio necessário”, assegura o presidente 
da FETESSESC e 1º vice-presidente da 
CNTS, Jânio Silva. Dirigentes da Fede-
ração acompanharam todo o processo 
eleitoral do Sindicato.

Comissão eleitoral 
apura votação

Milton Kempfer 
presidente reeleito

Leodália Souza

Eleição teve 93% de votos válidos
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Seguridade aprova novas bases 
para sistema Cofen/Coren

A Comissão de Seguridade Social 
e Família aprovou, por unanimi-

dade, dia 3 de outubro, o substitutivo do 
deputado Eduardo Barbosa (PSDB-MG) 
ao Projeto de Lei 3.277/04, do deputado 
Max Rosenmann (PMDB-PR), que al-
tera a Lei 5.905/73, e recria, sob novas 
bases, os conselhos Federal e Regionais 
de Enfermagem. A proposta estabelece 
o mecanismo de eleição direta para os 
cargos diretivos, mediante voto pessoal, 
secreto e obrigatório de toda a categoria 
profissional, com mandatos de quatro 
anos, sem direito à reeleição. Além 
disso, impõe a participação de técnicos 
e auxiliares de enfermagem na diretoria 
do Conselho Federal. 

Além das competências dos conse-
lhos, o Projeto estabelece a sua constitui-
ção, estrutura, funcionamento interno e 
composição dos órgãos diretivos. Corrige 
distorções como a ausência dos técnicos 
e auxiliares de enfermagem na composi-
ção da diretoria do Cofen; a eleição para 
os cargos diretivos dar-se-á em pleitos 
diretos, mediante voto pessoal, secreto 
e obrigatório; o mandato será de quatro 
anos, sem direito à reeleição, e há previ-
são de perda de mandato. Os conselhos 
deverão ter tabela própria de pessoal 
regida pela CLT. O projeto garante o 
exercício profissional das categorias de 
enfermagem regulamentadas na estrutura 
dos serviços de enfermagem, em todas as 

instituições civis e militares. 
“Em relação às competências dos Con-

selhos, entendemos que a explicitação de 
atividades relativas ao aperfeiçoamento e à 
valorização profissional é importante e ex-
pressa uma justa preocupação com aspectos 
técnicos e científicos do desempenho pro-
fissional, colocando os conselhos na pers-
pectiva da qualificação dos trabalhadores”, 
avalia Eduardo Barbosa. Sujeito à votação 
em plenário, o projeto será apreciado nas 
comissões de Trabalho e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

O relator ressalta a justificativa do 
autor da proposta de que a Lei 5.905 
nasceu sob o regime militar e consi-
dera os conselhos autarquia federal 
com o objetivo principal de fiscalizar 
o exercício da Enfermagem. “Ocorre 
que o Brasil, no ano de 1973, vivia 
sob o domínio de uma ditadura militar, 
portanto, uma lei sancionada naquela 
época, certamente espelhava o regime 
dominante na ocasião. Em particular, 
no que tange ao Conselho Federal de 
Enfermagem, limitou-o nas atividades 
para o qual fora criado, transformando-
o, em síntese, num grande cartório, onde 
fiscalização do exercício profissional 
de Enfermagem limita-se em saber se 
o profissional está ou não registrado no 
Conselho e em dia com as suas anuida-
des”, cita Rosenmann.

E acrescenta: “A conjuntura atual exi-

ge muito mais dos dirigentes classistas, 
do que cuidar de registro profissional. É 
fundamental, sim, que existam mecanis-
mos legais que viabilizem a defesa de di-
reitos dos profissionais de Enfermagem. 
Verdadeiros absurdos ocorrem na atual 
Lei 5.905/73, tais como a limitação do 
poder dos Conselhos de Enfermagem; 
a eleição para o Cofen ainda processa-
da no Colégio Eleitoral; a vedação da 
participação dos técnicos e auxiliares de 
Enfermagem no plenário do Conselho. 
Estas duas categorias, somadas, repre-
sentam cerca de 75% do contingente dos 
profissionais de Enfermagem”.

O deputado Eduardo Barbosa desta-
ca que o parecer e o substitutivo foram 
elaborados na legislatura passada pelo 
deputado José Linhares, resultado de oito 
seminários regionais, cujas conclusões 
foram debatidas em dois seminários 
nacionais, com a presença dos diversos 
segmentos representativos da profissão. 
O projeto define que o Cofen e os Coren’s 
são serviços públicos não-governamen-
tais, dotados de personalidade jurídica 
e forma federativa e constituem órgãos 
consultivos para o governo, sendo repre-
sentativos da competência, disciplina, 
defesa e fiscalização da Enfermagem em 
prol da sociedade.

O relator analisa a natureza dos ór-
gãos. “Cabe ao Estado, como defensor 

dos interesses da sociedade, fiscalizar 
o exercício profissional. No entanto, 
tradicionalmente, o Estado tem de-
legado aos conselhos profissionais o 
desempenho dessa função, por meio 
de leis específicas. Essa a razão de os 
conselhos serem considerados órgãos 
de caráter público, mais especificamen-
te, autarquias. Esse é o primeiro óbice 
ao projeto ora analisado, pois a figura 
jurídica atribuída ao Cofen e ao Coren 
– serviço público não-governamental 
– retira deles o caráter de entidade 
pública vinculada ao Estado”. 

Segundo ele, “sobre essa questão, 
vale lembrar que o Supremo Tribunal 
Federal considerou inconstitucionais 
o art. 58, caput, e §§ 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 
7º e 8º da Lei nº 9.649/98, os quais 
“desautarquizavam” os conselhos 
profissionais, ao estabelecer que os 
serviços de fiscalização das profissões 
regulamentadas seriam exercidos em 
caráter privado, por delegação do 
poder público, mediante autorização 
legislativa. Entendeu o STF que o poder 
de polícia delegado a esses conselhos 
implica considerá-los entidades de 
direito público vinculadas à adminis-
tração pública. Daí não ser procedente 
a proposta de considerar o Conselho 
de Enfermagem como um órgão não-
governamental”.

Relator do PL 3.277 na legislatura 
anterior, cujo parecer foi elaborado com 
participação de entidades como a Aben, 
FNE e CNTS, entre outras, mas não foi 
votado, o deputado Dr. Rosinha (PT-PR) 
apresentou voto em separado carregado 
de críticas ao substitutivo. O voto foi 
invalidado diante da aprovação do subs-
titutivo do relator. O deputado aponta a 
necessidade de se discutir o papel social 
e legal dos conselhos profissionais.

Quanto à natureza, Dr. Rosinha expli-
ca que a MP 1549-36 e suas reedições e a 
Lei 9.649/98, em seu art. 58, estabelecem 
que os “serviços de fiscalização de profis-
sões regulamentadas serão exercidos em 
caráter privado, por delegação do Poder 
Público, mediante autorização legislati-
va”, e por conseguinte teriam perdido tais 
conselhos a natureza jurídica autárquica. 
No entanto, o STF, na ADIn n.º 1717-6, 
ajuizada pelo PT, PCdoB e PDT, conside-
rou que os conselhos federais e seus res-
pectivos Regionais continuam guardando 
natureza de autarquia federal. Tal decisão 
foi publicada dia 18.11.2002, no Diário 
Oficial da União e no Diário da Justiça 
da União. Nesse cenário, tais entidades 
foram instituídas, em sua essência, com 
o objetivo de defender a sociedade. 

O deputado critica o artigo 1º do 
substitutivo, que não respeita o princípio 
da proporcionalidade quando propõe o 
número de conselheiros do Cofen. “O 
matiz mais justo e consentâneo com o 
princípio democrático é o preenchimento 
dos cargos, com a observância de pro-
porção dos números de profissionais de 

cada categoria assistida pelo Conselho”, 
ressalta. Também critica como despro-
porcional o valor da multa aplicável 
ao profissional inscrito que, sem causa 
justa, não comparecer na data da eleição, 
fixada em meia anuidade, “especialmente 
se considerado que, segundo dispõem o 
Código Eleitoral e as resoluções do TSE, 
a ausência do eleitor às eleições gerais 
importa aplicação de multa pelos TREs 
no importe máximo de 33,02 UFIRs, o 
que dá algo em torno de R$ 35,14 atu-
almente”. 

O deputado defende que seja asse-
gurado a todos os profissionais regular-
mente inscritos candidatar-se a qualquer 
dos cargos que compõem a diretoria do 
Cofen; a inacumulatividade, em termos 
temporais, da eleição para composição 
dos conselhos e com a eleição para 
composição da diretoria do Conselho 
Federal; afirma ser injustificável a 
composição das diretorias dos conselhos 
regionais com um maior número de 
“enfermeiros técnicos” em relação aos 
demais “enfermeiros” que integram a 
categoria profissional; e, “por questões 
de transparência e plena publicidade, 
impõe aos conselhos Federal e Regio-
nais a obrigação de disponibilizar, em 
suas páginas da internet, suas contas, 
com entradas, saídas e dívidas, a fim 
de possibilitar à sociedade em geral 
conferir os números e a movimentação 
financeira”. (Conheça a íntegra do PL 
3.277, do substitutivo aprovado e do 
voto em separado na página da Confe-
deração: www.cnts.org.br)

Substitutivo recebe críticas 
de antigo relator

O Conselho Federal de Enferma-
gem editou a Resolução 320/07 revo-
gando a Resolução 315/07, que dispõe 
sobre o recadastramento geral e a subs-
tituição da cédula para os profissionais 
inscritos nos conselhos profissionais. A 
Resolução 320 determina a concessão 
gratuita da nova carteira aos profissio-
nais já inscritos e que “estiverem em 
situação regular junto aos respectivos 
conselhos regionais”. A nova medida 
cancela o prazo que se esgotaria ao final 
deste mês de outubro para o recadastra-
mento e determina que fica extinto, a 
partir de 12 de julho de 2008, o modelo 
atualmente em vigor. 

COFEN revoga 
Resolução 315/07

Para mais esclarecimentos sobre 
a permuta da identidade profissional, 
a CNTS recomenda aos dirigentes 
sindicais entrarem em contato com 
o Coren local e orientarem os traba-
lhadores representados pela entidade 
sob sua presidência no mesmo sentido 
para as providências necessárias em 
tempo hábil. Segundo o Cofen, “as 
especificações técnicas para confecção 
das novas cédulas deverão obedecer 
aos critérios mais modernos e rígidos 
de segurança”. O requerimento e 
instruções sobre o recadastramento 
estão disponíveis na página www.
portalcofen.gov.br.

Técnicos e auxiliares somam 75% da emfermagem
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O ministro do Trabalho e Emprego, 
Carlos Lupi, e presidentes das centrais 
sindicais foram recebidos no dia 16 pelo 
presidente do Tribunal Superior do Tra-
balho, ministro Rider Nogueira de Brito, 
para discutir sobre a importância de alterar 
o enunciado do Precedente Normativo 
(PN) 119, que dispõe sobre a contribuição 
assistencial dos trabalhadores às centrais 
sindicais. O encontro contou ainda com o 
colegiado do TST.

O texto do PN 119 diz que o reco-
lhimento da contribuição assistencial só 
pode ser realizado com os trabalhadores 
sindicalizados. As centrais sindicais rei-
vindicam mudanças, alegando que, já que 
todos os trabalhadores são beneficiados 

A Comissão de Direitos Humanos e Le-
gislação Participativa aprovou requerimento 
do senador Paulo Paim, presidente do cole-
giado, e vai debater em audiência pública 
– ainda sem data definida – as questões rela-
cionadas à demissão de dirigentes sindicais. 
Serão convidados para a audiência repre-
sentantes da OIT, da Secretaria de Recursos 
Humanos da Presidência da República, do 
TST e do Ministério do Trabalho.

Paim alerta que está tornando-se prática 
rotineira a demissão arbitrária dos dirigentes 
sindicais como meio, segundo avalia, de coi-
bir as ações organizadas dos trabalhadores. 
“Tais fatos têm sido vistos pela OIT como 
atos anti-sindicais e, portanto, de repressão 

Revisão do PN 119
quando ocorre um acordo coletivo, todos 
devem contribuir. O Ministério Público Fe-
deral fiscaliza e multa as entidades sindicais 
que realizam a cobrança de trabalhadores 
não filiados ao sindicato de sua categoria, 
embasado no dispositivo 119.

Para o ministro Lupi, a norma pode 
inviabilizar a atuação do sistema sindical. 
O ministro destacou ainda o papel inde-
pendente do Poder Judiciário, mas pediu 
que o Colegiado se sensibilizasse com 
o problema e revisse o texto do PN 119, 
apoiando assim, não somente a atuação 
sindical, mas também o trabalhador brasi-
leiro na luta por seus direitos trabalhistas. 
A decisão de mudança cabe ao colegiado 
do TST. (Fonte: MTE)

Estabilidade do dirigente sindical 
ao trabalhador”, justifica.

Encerrado o prazo no dia 8 de outubro, 
o PLS 177/07, do senador Paulo Paim, que 
amplia o direito à estabilidade no emprego 
dos dirigentes sindicais para incluir os 
candidatos a membro do conselho fiscal 
de entidade sindical ou associação pro-
fissional desde o registro da candidatura 
até um ano após o final de seu mandato, 
caso seja eleito, inclusive como suplente, 
não recebeu nenhuma emenda. Mesmo 
assim, o projeto será incluído na pauta 
do plenário, uma vez que foi apresentado 
recurso por nove senadores para que a 
matéria seja apreciada pelo conjunto dos 
senadores.

Audiência pública sobre PL 1990/07 
reúne mais de 500 lideranças sindicais
“Não vamos 

aceitar uma 
única vírgula que pre-
judique os trabalha-
dores brasileiros, bra-
vos companheiros das 
grandes lutas e grandes 
vitórias”, garantiu o se-
nador Paulo Paim (PT-
RS), no encerramento 
da audiência pública 
que reuniu mais de 500 
dirigentes sindicais no 
auditório Petrônio Por-
tella do Senado, dia 1º 
de novembro. O sena-
dor falou em seu nome, 
como relator do PLC 
88/07 – PL 1.990/07 na 
Câmara – na Comissão 
de Assuntos Sociais, e dos relatores nas 
comissões de Assuntos Econômicos, Fran-
cisco Dornelles (PP-RJ), e de Constituição 
e Justiça, Lúcia Vânia (PSDB-GO). 

A audiência pública foi conduzida pelo 
senador Paulo Paim, com a participação do 
Secretário de Relações do Trabalho, Luiz 
Antônio de Medeiros, representando o Mi-
nistro do Trabalho e Emprego, deputados, 
senadores e dirigentes sindicais de trabalha-
dores e patronais. As lideranças defenderam 
em unanimidade a manutenção do acordo 
entre governo e centrais para votação da 
proposta quanto ao reconhecimento das cen-
trais sindicais, a manutenção da contribuição 
sindical compulsória e exclusão da prestação 
de contas das centrais ao TCU. 

Nos pronunciamentos, os relatores do 
PLC 88 e outros senadores que comparece-
ram à audiência confirmaram a tendência 
de que o Senado manterá o acordo firmado 
entre governo e centrais. A intenção dos 
relatores, de acordo com o senador Paim, 
“é respeitar a vontade manifestada de 
forma consensual pelas centrais sindicais 
de manter a contribuição sindical no texto 
aprovado no Senado”. A matéria tramita 
em regime de urgência constitucional e tem 
deliberação simultânea nas comissões, com 
a apresentação de um relatório conjunto. 

“Vamos fazer um trabalho conjunto, demo-
crático, que agrade a todos que precisam 
de tranquilidade para trabalhar”, afirmou a 
senadora Lúcia Vânia.

Participaram da audiência e fazendo tra-
balho de corpo-a-corpo com os senadores, os 
diretores João Rodrigues Filho, Mario Jorge 
dos Santos Filho, José Caetano Rodrigues, 
Paulo Pimentel e Edson Clatino de Sousa. 
“Para se manter o sistema confederativo e 
a unicidade sindical, a CNTS e as demais 
confederações filiadas ao FST apresenta-
ram emendas ao PLC, para suprimir e/ou 
modificar os dispositivos que afetam nossas 
entidades. Restou como divergência o ponto 
em que os sindicatos dos trabalhadores in-
dicarão a federação e a confederação a que 
estiverem vinculados e a central sindical a 
que estiverem filiados como beneficiárias da 
respectiva contribuição sindical”, explica o 
vice-presidente da CNTS, João Rodrigues 
Filho.

O Fórum Sindical dos Trabalhadores 
divulgou manifesto em que avalia que 
o fim do imposto sindical “significará a 
falência da organização sindical nacional, 
o que é lamentável, pois, num regime 
democrático e capitalista como o nosso, 
o sindicalismo tem papel indispensável 
na relação capital e trabalho” e que “o 

trabalhador, sem a presença do sindicato 
de classe na defesa de seus direitos, será 
presa fácil aos interesses do capital”. O 
documento admite que “o modelo sindi-
cal brasileiro tem as suas imperfeições, 
entretanto, é um dos mais modernos e 
avançados do mundo, principalmente 
pelo fato de ser custeado pelos próprios 
trabalhadores”. E pede aos senadores a 
aprovação das emendas sugeridas pelo 
FST, “no sentido de restabelecer a com-
pulsoriedade da contribuição sindical e 
retirar a necessidade de o sindicato indicar 
a federação e a confederação para crédito 
da contribuição”. 

Durante os pronunciamentos ficou 
clara a posição majoritária do movimento 
sindical contra a emenda 21, do deputado 
Augusto Carvalho (PPS-DF), que torna 
facultativo o imposto sindical. Sob vaias, 
Augusto Carvalho justificou a emenda que, 
segundo ele, visa “garantir o direito do tra-
balhador de querer contribuir e de escolher 
para quem contribuir como essencial ao 
princípio da liberdade sindical”. A emenda 
faculta o imposto apenas para as entidades 
de trabalhadores, sem prever outra forma 
de sustentação.

A justificativa de Carvalho e o fato de 
ter ignorado o acordo feito entre o governo, 
deputados e dirigentes das centrais duran-
te as negociações para elaboração do PL 
1.990 provocaram reações no plenário. O 
consenso foi de que a medida fere de morte 
as entidades sindicais, retirando delas sua 
principal fonte de sustento. Pelo acordo, a 
discussão da regulamentação das centrais 
não passaria pela extinção da contribuição 
sindical, mas apenas pela redistribuição dos 
percentuais.

Senadores, deputados e dirigentes sin-
dicais de trabalhadores e de empresários, 
um a um, se revezaram na tribuna com 
críticas a Carvalho e posicionamentos 
contrários às emendas 21 e 28. Em suas 
falas, ressaltaram que a luta pela liberdade 
sindical não pode ser usada como argu-
mento para acabar com a contribuição; 
que a população brasileira paga impostos 
os mais diversos, que financiam os par-

tidos políticos e o Sistema S, de forma 
compulsória; e que o fato de uma parcela 
do movimento sindical usar de forma equi-
vocada os recursos não justifica propor o 
fim do imposto do dia para a noite. “Isso 
tem um nome: é golpe”, bradou o deputado 
Roberto Santiago (PV-SP). 

Parlamentares e lideranças dos traba-
lhadores destacaram, ainda, ser o projeto 
irresponsável, por não estabelecer um perí-
odo de transição para o fim do imposto nem 
apresentar alternativas para as entidades, e 
pelo fato de não mexer com a contribuição 
das entidades patronais. Ressaltaram a 
necessidade de se discutir a organização 
sindical e questionaram a quem interessa 
o projeto aprovado. Lembraram que nem 
mesmo o regime da ditadura ou o neolibe-
ralismo ousou extinguir o imposto sindical 
e reafirmaram o empenho em modificar o 
texto no Senado e garantir a sua aprovação 
no retorno à Câmara.

Em encontro com dirigentes sindicais, 
o ministro do Trabalho e Emprego, Carlos 
Lupi, criticou a proposta que torna opcio-
nal a cobrança do imposto sindical dos 
trabalhadores. “Esta emenda ameaça a 
sustentação das centrais e dos sindicatos, 
que têm no imposto a sua forma de sobre-
vivência. Se não for compulsório, que se 
estude uma outra forma, mas simplesmente 
acabar não é possível. O fim do imposto vai 
acabar com os sindicatos”, afirmou. Repre-
sentantes das entidades de trabalhadores 
estão de plantão no Senado para resgatar 
o texto original do projeto. (Com agências 
Câmara e DIAP)

João Rodrigues e José Caetano

Senadores e Deputados
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Pedido de liberdade formulado pelo 
enfermeiro Gilberto Linhares Teixeira, 
ex-presidente do Conselho Federal de 
Enfermagem, no Habeas Corpus (HC) 
92293 foi negado pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF). Ele responde a processo 
em que é acusado de peculato, formação 
de quadrilha e fraude em licitações, lava-
gem de dinheiro e falsidade ideológica. A 
decisão é do ministro Gilmar Mendes.

Preso preventivamente desde outubro 
de 2005, juntamente com outros dirigen-
tes do Cofen, em conseqüência da cha-
mada “Operação Predador”, deflagrada 
pela Polícia Federal após investigações 
realizadas no âmbito de um inquérito 
aberto em 1998 pela Delegacia Fazen-
dária do Rio de Janeiro, Teixeira alegava 
excesso de prazo no cumprimento de sua 
prisão preventiva e morosidade excessiva 
do Ministério Público. Segundo a defesa, 
o MPF teria levado cinco meses para 
apresentar as alegações finais no processo 
criminal contra ele.

Os advogados contestam decisão da 
5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) que negou outro HC com o mesmo 
objetivo. Os ministros integrantes do STJ 
alegaram, entre outros, que o ex-presiden-
te do Cofen já está condenado a 19 anos de 
reclusão em outro feito, embora este ainda 

Supremo nega habeas corpus a ex-presidente do Cofen 

esteja pendente de trânsito em julgado. 
Também justificaram sua decisão com o 
argumento de que o Ministério Público 
Federal (MPF) já havia apresentado suas 
alegações finais no processo.

Segundo o ministro Gilmar Mendes, 
a defesa alega constrangimento ilegal de-
corrente de excesso de prazo na instrução 
criminal pelo juízo de origem (6ª Vara 

Federal Criminal da Seção Judiciária 
do Rio de Janeiro/RJ). O relator lembra 
que, neste ponto, o Supremo tem deferido 
pedidos de liminar somente em hipó-
teses excepcionais, “nas quais a mora 
processual seja decorrência exclusiva 
de diligências suscitadas pela atuação da 
acusação, ou ainda, em razão do próprio 
aparato judicial (HC 85237)”.

Mendes afirmou que os impetrantes 
não trouxeram aos autos documentos 
suficientes para demonstrar o alegado 
constrangimento ilegal decorrente de 
excesso de prazo no julgamento perante 
o STJ. “Diante desse quadro de carência 
documental, não é possível realizar, neste 

A presidente do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal 
Federal, ministra Ellen Gracie, assinou, 
dia 9 de outubro, um amplo acordo de 
cooperação técnica que visa garantir 
mais rapidez, transpa-
rência e segurança no 
atendimento aos usuários 
da Previdência. No mes-
mo evento, foi assinada a 
portaria interministerial 
que indica os represen-
tantes dos cinco órgãos 
envolvidos no convênio, 
que formarão o grupo 
técnico, que disporá de 
120 dias para apresentar 
o plano de trabalho.

O convênio, assinado 
entre o CNJ, a Advocacia 
Geral da União (AGU), 
o Ministério da Previ-
dência Social (MPS), 
o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) e 
o Conselho da Justiça Federal (CJF), é 
uma iniciativa de órgãos dos poderes 
Judiciário e Executivo em benefício 
dos cerca de 60 milhões de usuários da 
Previdência Social.

Além da presidente e dos conselhei-
ros do CNJ, participaram da solenidade o 
advogado-geral da União, ministro José 
Antônio Toffoli, o ministro da Previdên-
cia, Luiz Marinho, o presidente do INSS, 
Marco Antônio de Oliveira, o presidente 
do Conselho da Justiça Federal, ministro 
Raphael de Barros Monteiro, o presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho, minis-
tro Rider Nogueira de Brito.

CNJ assina acordo para 
melhorar atendimento a 
usuários da Previdência 

“Os três poderes, independentes 
e harmônicos entre si, têm o dever 
de cooperação, pois o objetivo único 
é o bem-estar do cidadão. No caso 
desse acordo, o usuário do INSS, uma 

parcela significativa da 
população brasileira, 
que terá um atendimento 
melhor e prioritário”, 
disse a ministra Ellen 
Gracie. O ministro José 
Antônio Toffoli disse 
que o acordo serve de 
modelo “para outros que 
são necessários”.

Segundo dados do 
STF, o INSS é um dos 
três maiores usuários da 
Justiça. “Temos a consci-
ência da demanda que as 
questões previdenciárias 
geram ao Judiciário e 
estamos criando meca-
nismos para solucionar 
a situação. Esse acordo 

é uma das ações”, disse o ministro 
Luiz Marinho.

O acordo abrange medidas voltadas 
à redução do número de processos de 
segurados contra o INSS e busca evitar 
recursos para questões previdenciárias 
já pacificadas pelos tribunais superio-
res, além de propor alterações na le-
gislação que resultem no atendimento 
mais rápido aos usuários. O ministro 
Raphael de Barros Monteiro destacou 
o aspecto social do convênio. “Ele visa 
principalmente o interesse público e o 
de tutelar as pessoas menos favoreci-
das”, disse. (Fonte: CNJ)

Mesmo havendo quitação plena e 
geral do contrato de trabalho por meio de 
acordo homologado judicialmente entre 
as partes, pode o empregado postular 
posteriormente em juízo indenização 
por danos morais e materiais advindos 
de acidente de trabalho. Essa foi a deci-
são dos Juízes da 4ª Turma do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-
RS), com base no fato de que o direito de 
reparação civil que o empregado tenha 
em face de ato do empregador não pode 
ser confundido com o “crédito decorrente 
da relação de trabalho”.

O TRT-RS reformou decisão de 
primeiro grau que extinguiu processo, 
sem resolução de mérito, do trabalhador 
que pedia indenização por acidente de 
trabalho. O Juízo da 1ª Vara do Trabalho 
de Bento Gonçalves referiu que, em ra-

Indenização por acidente do trabalho
zão da quitação do contrato de trabalho, 
nenhuma ação mais poderia ser proposta 
entre as partes tendo como causa pedido 
de direito decorrente do contrato entre 
elas firmado.

De acordo com o relator do processo 
no Tribunal, Juiz Fabiano de Castilhos 
Bertolucci, a indenização por danos 
morais e materiais possui natureza civil, 
conexa à relação de emprego, e decorre 
de ato ilícito praticado pelo empregador, 
não se confundindo com as parcelas 
contratuais referentes à prestação de 
serviços. O TRT-RS deu provimento 
ao recurso da trabalhadora, cassando a 
decisão que acolheu a coisa julgada, de-
terminando o retorno dos autos à origem 
para o devido julgamento. Processo: RO 
00996-2005-511-04-00-9. (Notícias TRT 
- 4ª Região)

A 4ª Turma do TRT/MG negou pro-
vimento a um recurso que pretendia a 
retificação dos cálculos apresentados por 
um perito oficial no tocante ao auxílio-
doença. A Turma acompanhou voto do 
desembargador Caio Luiz de Almeida 
Vieira de Mello, que manteve a decisão 
de 1º grau no sentido de que o auxílio-
doença não poderá ser inferior ao salário 
mínimo quando incidente o coeficiente 
de redução previdenciária de 91%, nos 
termos da Lei 9.876/99.

Como o executado discordou da ho-
mologação dos cálculos elaborados pelo 

Auxílio-doença não pode ter valor 
inferior ao salário mínimo

perito oficial, o juiz de 1º grau resolveu 
converter o julgamento em diligência, 
com a remessa do processo ao Setor de 
Liquidação Judicial (SLJ). A SLJ reiterou 
os cálculos ao fundamento de que, pela 
Lei 9.876/99 a renda mensal do benefício 
será de 91% do salário-benefício. Toda-
via, este valor não poderá ser inferior ao 
salário mínimo. Dessa forma, a Turma 
entendeu estarem corretos os cálculos 
apresentados pelo perito oficial e ratifi-
cados pelo SLJ, que foram elaborados de 
acordo com a sentença e na forma da lei. 
(Fonte: TRT/MG)

Min. Ellen Gracie

momento, análise detida sobre a alegação 
trazida neste writ”, considerou, ao ressal-
tar que não estão presentes os requisitos 
exigidos para a concessão da liminar.

“Não constato, de plano, situação 
de patente constrangimento ilegal ou de 
manifesto abuso de poder apta a ensejar 
o deferimento da liminar pleiteada”, 
declarou o ministro Gilmar Mendes, que 
negou o pedido.

Novo pedido - O ex-presidente do 
Conselho impetrou novo habeas corpus 
(HC 92753), com pedido de liminar, no 
STF, em que ele pede que a nova ação pe-
nal que lhe é movida na 6ª Vara Criminal 
da Justiça Federal no Rio de Janeiro seja 
analisada junto com outra que corre na 
mesma vara, bem como o direito de res-
ponder em liberdade a esses processos. 
No novo pedido, ele se insurge contra 
decisão do Superior Tribunal de Justiça, 
que lhe negou o pedido de julgamento em 
conjunto dos dois processos,  solicita o 
benefício da continuidade delitiva.

Segundo a defesa, Teixeira responde, 
nos autos do processo inicial, por cerca 
de 40 imputações relacionadas a supostas 
fraudes administrativas em procedimentos 
licitatórios ocorridos no âmbito do Cofen, 
e os fatos a ele imputados no segundo 
processo foram pinçados de apenas uma 
das supostas dezenas de irregularidades 
de que é acusado, referindo-se apenas aos 
procedimentos de licitação que teria tido 
a participação da empresa Scarf Equipa-
mentos. A defesa alega que se trata do 
crime continuado, previsto no artigo 71 
do Código Penal. (Fonte: STF)

Ministro Gilmar Mendes não acatou argumentos da defesa
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O Pleno do Tribunal Superior do 
Trabalho aprovou, em 27 de 

setembro, a Instrução Normativa nº 31, 
que regulamenta a forma de realização 
do depósito prévio de 20% sobre o valor 
da causa em ação rescisória, após a nova 
redação dada pela Lei nº 11.495/2007 
ao artigo 836 da CLT. De acordo com a 
IN 31, o depósito prévio, nas ações res-
cisórias, deve ser realizado nos moldes 
previstos na Instrução Normativa nº 21 
do TST, observando-se algumas pecu-
liaridades relativas ao preenchimento 
da guia de recolhimento. 

O valor da causa na ação rescisória 
corresponderá, no processo de conheci-
mento, ao valor dado à causa ou aquele 

TST regulamenta depósito prévio em ação rescisória
fixado pelo juiz, corrigidos monetaria-
mente, em caso de improcedência; ou, 
no caso de condenação, ao respectivo 
valor arbitrado pelo julgador, também 
corrigido monetariamente. No processo 
de execução, o valor é aquele fixado em 
liquidação de sentença. 

Caso a ação rescisória seja julgada 
improcedente, o valor depositado rever-
terá em favor do réu, a título de multa. 
O depósito não será exigido quando o 
autor da rescisória receber salário igual 
ou inferior a dois salários mínimos, ou 
declarar, sob as penas da lei, não ter 
condições de pagar as custas do processo 
sem prejuízo do sustento próprio ou de 
sua família.

A Lei nº 11.495/2007 resultou de 
sugestão apresentada pelo TST, com o 
objetivo de reduzir a utilização indiscri-
minada das ações rescisórias de caráter 
meramente protelatório na Justiça do Tra-
balho. Devido à ausência de exigência do 
depósito prévio para que fosse proposta, a 
rescisória – ação que pretende a anulação 
ou a desconstituição de uma decisão tran-
sitada em julgado e a eventual reaprecia-
ção do seu mérito – vinha sendo utilizada 
como um recurso a mais, prejudicando 
o desfecho da prestação jurisdicional. A 
partir da publicação da Resolução, ficam 
canceladas a Súmula nº 194 do TST e 
a Orientação Jurisprudencial nº 147 da 
SDI-2. (Fonte: ASCS/TST)

O presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho, ministro Rider Nogueira 
de Brito, o secretário da Receita Federal, 
Jorge Rachid, e os presidentes dos Tribu-
nais Regionais do Trabalho assinaram, 
dia 26 de setembro, convênio entre a 
Justiça do Trabalho e a Receita para o 
fornecimento de informações à Justiça 
do Trabalho mediante a utilização do 
sistema Infojud – Informações ao Poder 
Judiciário no e-CAC (Centro Virtual de 
Atendimento ao Contribuinte) da Secre-
taria da Receita. O convênio permitirá 
que os juízes do Trabalho tenham acesso, 
em tempo real, pela Internet, a dados 
cadastrais de pessoas físicas e jurídicas 
na Receita Federal. O banco de dados da 
Receita inclui informações protegidas 
por sigilo fiscal, identificação, localiza-
ção de bens, declarações de imposto de 
renda e de imposto territorial rural. 

Na assinatura do convênio, o secre-
tário da Receita, Jorge Rachid, obser-
vou que os pedidos de informação por 
meio de ofícios passam por dezenas de 
pessoas até atingir seu objetivo final, 
e este processo pode levar de 10 a 20 
dias. “Com o Infojud, o juiz recebe as 

TST e Receita assinam 
convênio para troca de dados

informações em questão de segundos, 
o que facilita e agiliza a tomada de de-
cisão”, afirmou. O secretário lembrou 
que a assinatura é mais um passo no 
estreitamento das relações entre a ad-
ministração pública tributária e a Justiça 
do Trabalho. “Essa parceria começou 
em 2005, com o convênio relativo às 
informações sobre as execuções, que 
facilitaram a fiscalização e aumentaram 
a arrecadação fiscal e tributária”, assi-
nalou Rachid. “A Justiça do Trabalho 
auxilia no cumprimento da obrigação 
tributária pelo contribuinte.” 

Para o ministro Rider Nogueira de 
Brito, a cooperação com a Receita Fede-
ral é um aperfeiçoamento da prestação ju-
risdicional trabalhista. “É um refinamen-
to, uma simplificação de procedimentos, 
a exemplo do Bacen-Jud, que facilita 
sobremodo a vida do magistrado e da Re-
ceita”, destacou. “Os juízes terão acesso 
a informações absolutamente confiáveis 
e precisas, de forma imediata, naquilo 
que interessa diretamente à Justiça do 
Trabalho, e com isso podem atuar com 
mais eficiência, principalmente na fase de 
execução.” (Fonte: ASCS/TST)

A 3ª Turma do TRT/MG manteve 
parcialmente a decisão de 1º grau que 
condenou uma destilaria de álcool a 
indenizar por lucros cessantes um ex-
empregado, pressionado pela empresa 
a desistir de sua candidatura a dirigente 
sindical porque a chapa concorrente 
tinha o apoio da empregadora. Como 
essa chapa foi impugnada pela dire-
toria, em sua maioria formada por 
empregados da destilaria, o reclamante 
foi dispensado sem justa causa, junto 
com alguns trabalhadores que também 
concorriam aos cargos de diretoria. 

Em sua defesa, a empresa negou 
qualquer interferência no processo 
eleitoral e justificou o indeferimento 
da sua chapa com o fato de alguns de 
seus integrantes estarem em débito com 
o sindicato. Mas a Turma, com base no 
voto do juiz convocado Rogério Valle 
Ferreira, concluiu que as provas não 
deixam dúvidas de que o motivo da 
dispensa foi a insistência do reclamante 
em concorrer às eleições sindicais. 

Para o relator, ficou claro que a 
reclamada pressionou para que ele 
e seus colegas de chapa desistissem 
de participar do processo eleitoral, 

Candidato a dirigente sindical 
ganha indenização 

em ofensa ao princípio da liberdade 
sindical, consagrado no artigo 8º da 
Constituição Federal. Por esta razão, a 
Turma entendeu que o reclamante tem 
direito a uma indenização por lucros 
cessantes, uma espécie de reparação 
pelo que deixou de ganhar em função 
da atitude ilegal tomada pela empresa. 
“Nos termos do artigo 402 do Código 
Civil, a indenização por lucros cessan-
tes abrange aquilo que a vítima razo-
avelmente deixou de lucrar, em razão 
do dano causado pelo ofensor. Assim, 
ela visa ressarcir o lesado pela perda 
da oportunidade de obter um determi-
nado benefício ou uma situação futura 
melhor, devendo o seu valor ser fixado 
proporcionalmente à possibilidade 
de obtenção da vantagem almejada”, 
conclui o juiz. 

Considerando que, por haver duas 
chapas concorrentes, as chances de o 
reclamante sair vencedor seriam de 
50%, a Turma fixou a indenização 
em metade das parcelas que receberia 
durante o exercício do mandato e a 
estabilidade provisória decorrente. RO 
nº 00006-2007-146-03-00-0 (Fonte: 
TRT 3ª Região)

O sindicato não necessita de man-
dato expresso outorgado pelos bene-
ficiários para representar a categoria. 
A Terceira Turma do TST ratificou o 
entendimento de que a substituição pro-
cessual disciplinada no artigo 8º, inciso 
III, da Constituição Federal abrange 
toda a categoria, conforme orientação 
do STF. O recurso de revista do Banco 
do Brasil, alegando ilegitimidade pro-
cessual do Sindicato dos Empregados 
em Estabelecimentos Bancários no 
Estado do Maranhão, já havia passado 
pela Terceira Turma anteriormente. 
Na época, o processo foi extinto, sem 
julgamento do mérito. O sindicato 
recorreu à Seção Especializada em 
Dissídios Individuais (SDI-1) do TST, 
que manteve a decisão da Turma.

Sindicato tem legitimidade 
para representar categoria 

sem procuração
Disposto a reverter a situação, o 

sindicato dos bancários do Maranhão 
interpôs recurso extraordinário ao 
Supremo, com seguimento negado. 
Ao apelar com agravo de instrumento, 
o STF julgou procedente e reconheceu 
a ampla legitimidade do sindicato pro-
fissional. Ao retornar à Terceira Turma 
do TST, o ministro Carlos Alberto Reis 
de Paula, relator, considerou supera-
da a controvérsia, com a decisão do 
STF. Destacou, inclusive, que o atual 
posicionamento do TST, ao cancelar 
a Súmula nº 310, foi o de adequar o 
entendimento do tema à orientação 
jurisprudencial do STF. O sindicato 
conseguiu finalmente seu intento, com 
o não-conhecimento do recurso do 
Banco do Brasil. (Fonte: TST)

TST invalida acordo 
coletivo e concede 

horas extras
Cláusula de acordo coletivo que isenta 

o trabalhador da marcação de ponto é in-
válida, pois afronta o artigo 74, parágrafo 
2º, da CLT, e impossibilita o recebimento 
do pagamento de horas extras realizadas 
pelo empregado. Em processo julgado na 
Sexta Turma do TST, o relator, ministro 
Aloysio Corrêa da Veiga, julgou que a 
flexibilização, nesse caso, extrapolaria 
os limites da negociação. Os ministros 
da Turma entenderam, por unanimidade, 
que prevalece o artigo 74 da CLT, que 
obriga os estabelecimentos com mais 
de dez empregados a manter controle de 
horário. Durante o julgamento, o ministro 
Corrêa da Veiga disse que não há como 
prevalecer à cláusula do acordo coletivo, 
na medida em que a marcação de ponto 
é a forma que têm as partes, na relação 
jurídica de trabalho, de prova, da duração 
do contrato. (Fonte: TST)

Emissão de guia de 
seguro-desemprego 

é obrigatória
O empregador é obrigado a emitir 

guia de seguro-desemprego no ato da 
demissão, e, não o fazendo, deve pagar 
indenização no valor correspondente 
ao que seria recebido pelo trabalhador. 
Este foi o entendimento adotado pela 
Terceira Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho, ao reformar decisão do Tribu-
nal Regional do Trabalho da 4ª Região 
(RS) e restabelecer sentença de primeiro 
grau neste sentido. O relator da matéria, 
ministro Carlos Alberto Reis de Paula, 
buscou fundamento na jurisprudência 
firmada pela Súmula 399 do TST, que 
estabelece: “O não fornecimento pelo 
empregador da guia necessária para o 
recebimento do seguro-desemprego dá 
origem ao direito à indenização”. O voto 
foi aprovado por unanimidade pela 3ª 
Turma. (RR 127754/2004-900-04-00.1) 
(Fonte: TST)

Ministro Rider de Brito
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Câmara reinstala Grupo para 
Consolidação da Legislação

A Câmara reinstalou oficialmen-
te, dia 9 de outubro, o Grupo 

de Trabalho de Consolidação das Leis 
Brasileiras. O grupo pretende revogar 
normas em desuso ou inconstitucionais; 
evitar normas colidentes, repetidas ou 
ambíguas; além de atualizar termos an-
tiquados ou valores de penas pecuniárias 
previstas em lei. O grupo é coordenado 
pelo deputado Cândido Vaccarezza (PT-
SP), que já apresentou uma proposta de 
consolidação de normas trabalhistas, o 
PL 1.987/07.

A idéia é dividir a atual legislação 
brasileira em 20 áreas temáticas para 
fazer a consolidação. São elas: leis 
políticas; leis administrativas; leis traba-
lhistas; leis cíveis; processual civil; pro-
cessual penal; leis sociais (seguridade 
social, saúde); leis penais; leis agrárias, 
agrícolas e de terras; meio ambiente; mi-
neração, subsolo, água e energia; comu-
nicação, telecomunicação, informática; 
sistema financeiro e fiscalização; siste-
ma tributário; legislação militar e defesa 
nacional; leis econômicas e comerciais; 
leis relativas a finanças públicas e orça-
mento; leis culturais e educação; leis de 
trânsito; e leis de direito internacional 
público e privado. A previsão é de que 
o estudo das normas seja concluído até 
o fim do ano que vem.

Levantamento da Casa Civil da 
Presidência da República contabilizou 
181.328 normas que compõem o aparato 
legal federal, sendo que apenas 53 mil es-
tão efetivamente em vigor, e, dentre estas, 
a maioria cumpre a missão de confundir. 
Com isso, disse o presidente da Câmara, 
deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), “o 
conflito entre dispositivos legais é ine-
vitável e permanente, o que provoca até 
decisões judiciais consideradas inconsti-
tucionais, além de dificultar o trabalho de 
profissionais do Direito. Até porque, com 
o advento da Constituição de 1988, não 

foi feita uma adaptação entre aquilo que 
existia antes e aquilo que a Constituição 
passou a determinar”, explicou. China-
glia destacou que a Casa terá um grupo de 
trabalho para fazer a regulamentação da 
Constituição até o ano que vem, quando 
a Carta Magna completa 20 anos. 

Cândido Vaccarezza informou que 
as leis que estiverem consolidadas 
serão votadas em plenário no 1º semes-
tre de 2008. O deputado apresentou o 
PL 1.987/07 – em substituição ao PL 
1.775/07 –, que reúne o teor de 206 leis 
referentes à Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). Segundo o deputado, 
por ser um exercício de integração de 
normas, o projeto não altera o mérito 
da legislação e consiste em evitar textos 
contraditórios, eliminar conceitos ultra-
passados, revisar e organizar as normas 
existentes sobre um mesmo assunto 
e condensá-las em um texto. Porém, 
especialistas em direito trabalhista se 
mostram preocupados e afirmam que a 
proposta significará perda de direitos e 
garantias dos trabalhadores. 

O projeto de Vaccarezza revoga 195 
leis. Outras onze não foram integralmen-

te revogadas porque tratam de temas que 
extrapolam o direito material. O foco 
do grupo será voltado, agora, às regras 
de andamento processual na Justiça do 
Trabalho, que deverão ser consolidadas 
ainda neste ano, como informou Vac-
carezza. “O trabalho de consolidação é 
absolutamente necessário, porque mui-
tas dessas leis são obsoletas e outras são 
colidentes”, afirmou Vaccarezza. “Ne-
nhum advogado, cidadão ou ministro do 
Supremo sabe o que está em vigor, e essa 
situação atrapalha a segurança jurídica 
e torna os processos mais morosos”, 
acrescentou. 

A decisão de começar pelo tema se 
deu, segundo o relator, para recuperar a 
eficiência da legislação trabalhista. “A 
CLT foi a primeira consolidação de su-
cesso na legislação brasileira, mas foi al-
terada ao longo dos anos pela aprovação 
de leis extravagantes que regulamentam 
as novas relações de trabalho que surgi-
ram”, justificou Vaccarezza.

Em linhas gerais, segundo o depu-
tado, o PL 1.987 busca: revogar dispo-
sitivos em desuso ou inconstitucionais; 
fundir disposições repetitivas ou de 

valor normativo idêntico; eliminar ambi-
güidades decorrentes do mau uso da lín-
gua; atualizar a denominação de órgãos 
e entidades da administração pública; 
atualizar termos antiquados e modos de 
escrita ultrapassados; atualizar o valor 
de penas pecuniárias, com base em in-
dexação padrão e unificar terminologias 
do texto; inserir na CLT dispositivos de 
outras leis e dividir o texto com base nas 
regras de articulação legislativa. 

Nesse item, o projeto inclui no 
âmbito da CLT a legislação relativa às 
demissões por justa causa e à regula-
mentação do FGTS, temas abordados 
em leis ordinárias, enquanto a Consti-
tuição prevê que sejam tratados por leis 
complementares, que exigem quorum 
qualificado para serem aprovadas. O 
Supremo Tribunal Federal estuda o 
assunto.

A CLT tinha originariamente 922 
artigos. O novo projeto registra 1.599 
artigos numerados, divididos em 81 
capítulos. Essa numeração será alterada 
antes de o texto ser aberto a consulta 
pública, pois a intenção do grupo é in-
corporar a ele profissões que não estão 
inseridas na CLT atualmente, como os 
chamados avulsos (terceirizados).

Por ser um projeto que consolida 
a legislação existente, sua tramitação 
é diferenciada. O texto publicado no 
Diário da Câmara dos Deputados e no 
Diário Oficial poderá receber sugestões 
da sociedade durante 30 dias, até o dia..... 
Depois desse período, será enviado ao 
Grupo para Consolidação da Legislação 
Brasileira, que apresentará parecer à 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJ), onde aguarda indicação 
de relator, que também se pronunciará 
sobre o assunto. Ambos os pareceres (do 
grupo e da CCJ) serão votados em ple-
nário posteriormente. (Fontes: Agências 
Câmara e DIAP)

Grupo do MTE estuda 
nova redação da CLT

A primeira reunião do grupo de 
estudo do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) que irá elaborar um 
anteprojeto de lei com atualizações 
na Consolidação das Leis do Traba-
lho (CLT) foi realizada dia 16, em 
Brasília, quando foi estabelecido um 
cronograma de atividades. A equipe 
foi criada em 10 de outubro, por meio 
de uma portaria do ministro Carlos 
Lupi, e é coordenado pelo secretário 
de Relações do Trabalho, Luiz Antô-
nio de Medeiros. 

O secretário garantiu que o Mi-
nistério pretende somente atualizar a 
redação da CLT, retirando dispositi-
vos que caducaram nos últimos anos, 
sem comprometer os direitos traba-
lhistas. “Um dos pontos que devemos 

abolir é o que trata da Comissão do 
Enquadramento Sindical, órgão que 
antes da Constituição de 1988 tinha 
como atribuições esclarecer dúvidas 
sobre enquadramento sindical. Ela 
continua em vigor na legislação, em-
bora já tenha sido extinta”, explicou 
Medeiros. 

De acordo com o secretário, 
outra questão a ser analisada pelo 
grupo é a ampliação do espaço de 
negociação entre empregados e pa-
trões, a exemplo da Portaria 412/07. 
Ela estabelece que as empresas com 
jornada de trabalho nos regimes de 
turnos ininterruptos de revezamento 
só poderão alterar os horários de 
trabalho por meio de convenção ou 
acordo coletivo. (Fonte: MTE)

Chinaglia aponta conflito entre leis vigentes

Senador propõe consolidação 
das leis da saúde 

O Brasil poderá ter, em breve, sua 
primeira consolidação de leis da área de 
saúde, de acordo com o que propõe o 
Projeto de Lei do Senado (PLS) 619/07, de 
autoria do presidente interino do Senado, 
Tião Viana (PT/AC). A proposta visa con-
solidar a legislação sanitária federal, sob a 
justificativa de que o objetivo é “ordenar, 
de forma lógica e sistemática, os dispositi-
vos legais sobre a matéria, para facilitar o 
conhecimento, a interpretação, a aplicação 
e a alteração dos mesmos”. 

Em 643 artigos, distribuídos em nove 
livros, o projeto de lei de consolidação 
reúne toda a legislação federal em vigor, 
em matéria de saúde, atendendo às deter-
minações da Lei Complementar 95/98 – a 
norma determina que a legislação brasi-
leira seja consolidada pela integração, 
num único diploma legal, de todas as leis 
pertinentes a uma determinada matéria, 
revogando-se formalmente as leis incor-

poradas à consolidação, sem modificação 
do alcance nem interrupção da força nor-
mativa dos dispositivos consolidados.

O projeto ficará sobre a Mesa do Se-
nado por 30 dias, período durante o qual 
poderá receber sugestões de senadores 
relativas à redação. Estão vedadas pro-
postas de alterações de mérito, bem como 
de incorporações de novas normas e de 
retiradas de normas objeto de consolida-
ção. Segundo a Resolução 23/07, caso 
haja sugestão de alteração de mérito, elas 
serão automaticamente arquivadas.

Passados os 30 dias reservados à 
apresentação dessas sugestões, a pro-
posta será encaminhada à apreciação da 
comissão que guardar maior pertinência 
com a matéria – no caso do projeto de 
Tião Viana a matéria deverá ser remetida 
à análise da Comissão de Assuntos So-
ciais (CAS), segundo o secretário-geral 
da Mesa Cláudia Lyra. (Agência DIAP)


