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A Secretaria de Saúde de Tocantins e entidades sindicais do Estado 
realizaram, nos dias 30 e 31 de outubro, em Palmas, a I Oficina de Saúde 
e Segurança no Trabalho, com a finalidade de implantar nas redes pú-
blica e privada os preceitos da Norma Regulamentadora 32. A convite 
da Secretaria, a CNTS participou do evento, que reuniu representantes 
do governo, do Ministério Público, do Ministério Público do Trabalho, 
dos trabalhadores, gestores e prestadores de serviços ao SUS.  
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Os meses de setembro e outubro 
foram marcados por diversas 
atividades da CNTS, federações 

filiadas e sindicatos vinculados que, em 
encontros, seminários e ações no Congres-
so Nacional, discutiram temas da ordem 
do dia e aprovaram documentos e propos-
tas essenciais para a classe trabalhadora 
em geral, e para os trabalhadores da saúde 
em especial. Para o mês de novembro no-
vos eventos estão agendados. 
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A crise deverá acrescentar mais 
20 milhões de desempregados 
no mundo. A projeção é da 

Organização Internacional do Tra-
balho, ao avaliar que o desemprego 
deve saltar dos atuais 190 milhões 
para 210 milhões até o final de 2009. 
“Um recorde histórico”, segundo o 
diretor-geral da OIT, Juan Somavia. 
Ainda segundo estudo da Organi-
zação, o número de “trabalhadores 
pobres”, com renda inferior a dois 
dólares por dia, crescerá em 140 mi-
lhões de pessoas. 

O Dieese e a Fundação Seade ava-
liam que “a insegurança que paralisa 
os mercados financeiros e concentra a 
liquidez dos recursos no sistema ban-
cário nacional nas grandes institui-
ções do setor está provocando 
um cenário totalmente incerto 
para as perspectivas do merca-
do de trabalho nas principais 
regiões metropolitanas do país 
para os próximos meses”.

Os economistas responsá-
veis pela Pesquisa de Emprego 
e Desemprego, em entrevista 
ao jornal o Estado de São Paulo, 
estimam a probabilidade de 
que já a partir de novembro 
serão registrados os efeitos da 
crise global sobre o nível de 
atividade no país, o que certa-
mente deve afetar o patamar de 
geração de empregos e de renda, por 
conta da brusca queda da concessão 
de crédito na economia. Em abril 
“ficará mais evidente a magnitude 
dos impactos da crise financeira 
sobre os empregos e rendimentos 
dos ocupados no Brasil”, quando já 
terão passado “as férias de verão e o 
carnaval”. 

A expectativa dos analistas eco-
nômicos em geral é de inflação mais 
alta e menor crescimento em 2009. A 
crise financeira mundial, que derruba 
índices nas bolsas de valores e leva 
instituições financeiras à falência, 
também fez a confiança dos indus-
triais brasileiros cair ao pior nível des-
de julho de 2005 no terceiro trimestre 

do ano. O pessimismo é consenso em 
relação ao desempenho da economia 
nos próximos seis meses, pois 80% 
das grandes companhias, segundo 
a CNI, são do ramo da exportação, 
diretamente afetadas pela suspensão 
dos financiamentos.

A crise trouxe à tona a memória 
do crash da Bolsa de Nova York em 
1929 e seus efeitos nefastos sobre to-
dos os setores da economia, levando 
à recessão e ao desemprego, cujos 
cálculos variam de 12 milhões a 15 
milhões de pessoas. E trouxe junto 
o temor, que já está sendo usado 
como argumento pelas empresas nas 
negociações salariais. As empresas 
argumentam que sofreram prejuízos, 
recuam em novos investimentos e se 

dispõem a negociar apenas a reposi-
ção da inflação.

Em artigos publicados na grande 
imprensa, economistas de renome 
analisam que “a crise mostrou que o 
mercado cuja regulação servia de mo-
delo para todo o mundo não foi capaz 
de superar as flutuações econômico-
financeiras de modo estável e con-
tinuado” e “que sem a intervenção 
direta do Estado, o mercado – apesar 
da propalada boa regulamentação – 
tendia ao colapso”.

Lembram que “nos anos 1990, 
as proezas do capitalismo destram-
belhado foram cantadas em prosa 
e verso”; agora, porém, adeptos do 
“establishment financeiro americano”, 

como Brady, Eugene A. Ludwig e 
Paul Volker, “reconhecem que o 
sistema financeiro americano exige 
uma reestruturação profunda que o 
habilite a funcionar de forma mais 
adequada no futuro”.

Em discurso em Salvador, o 
presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va afirmou ter chegado “a hora da 
política”, ao defender o papel do 
Estado na regulação do mercado. 
“Não é o Estado se intrometer na 
economia, mas é o Estado que tenha 
força política para regular o sistema 
financeiro”. E ressaltou: “todas essas 
instituições que negaram o papel do 
Estado na hora da crise procuram o 
Estado para socorrê-las da crise que 
elas mesmo criaram”.

Assim como os países 
mais fortes tentam repassar 
os prejuízos para as econo-
mias mais fracas, no mercado 
de trabalho o capital tenta 
jogar o prejuízo nas costas 
dos assalariados, promoven-
do desemprego e arrocho 
salarial. Os trabalhadores de-
vem se preparar para novos 
enfrentamentos, pois, mais 
uma vez, serão chamados a 
pagar a conta.

A equipe econômica do 
governo brasileiro, assim 
como em outros países, se 

mobiliza para contornar os efeitos 
não da marola prevista inicialmente, 
mas do tsunami em que se trans-
formou a crise. É preciso manter 
a economia estável, socorrer as 
instituições que mereçam e punir 
com rigor os especuladores. Porém, 
acima de tudo, o Estado deve impe-
dir que a ganância do capitalismo 
desenfreado se sobreponha à ne-
cessidade de geração de empregos, 
à continuidade das políticas sociais 
e ao incentivo à produção. Nesse 
momento vale a máxima de que 
os justos não devem pagar pelos 
pecadores.

Diretoria da CNTS

A marola está mais para tsunami

Janaína Penalva*

Nos últimos meses de agosto e 
setembro, o Supremo Tribunal Fe-
deral realizou audiências públicas 
para ouvir especialistas e entidades 
da sociedade civil a respeito da ante-
cipação terapêutica do parto no caso 
de fetos anencéfalos, questão discutida 
na ADPF 54. Durante quatro dias, 
sob a presidência do Ministro Relator 
Marco Aurélio, o Supremo Tribunal 
Federal abriu suas portas a todos os 
especialistas que poderiam contribuir 
para o esclarecimento ético, filosófico 
e científico da questão. 

No campo científico, especialis-
tas em medicina fetal, ginecologia e 
obstetrícia, bem como representantes 
de associações médicas expuseram 
seu ponto de vista ao Tribunal. Da 
perspectiva religiosa, a CNBB foi 
representada, a Associação Nacional 
Pró-Vida e Pró-Família, bem como as 

Católicas pelo Direito de Decidir. No 
campo ético e político, participaram a 
Rede Feminista, a Anis – Instituto de 
Bioética, Direitos Humanos e Gênero, 
a Associação de Desenvolvimento da 
Família entre outros. 

O Ministro da Saúde José Gomes 
Temporão e a Ministra Nilcéia Freire, 
da Secretaria Especial de Políticas para 
as Mulheres, fizeram intervenções 
importantes a favor da antecipação 
terapêutica do parto, esclarecendo ao 
Supremo Tribunal Federal que o SUS 
tem condições de diagnosticar a anen-
cefalia e realizar o parto antecipado, 
caso essa seja a decisão do Tribunal e 
a vontade da gestante. 

A Ministra Nilcéia Freire sustentou 
que a possibilidade de interrupção 
de uma gravidez em que o feto não 
tem chances de sobrevida garante 
equidade de gênero e respeito às es-
colhas das mulheres. A participação 
diversificada e democrática de vários 

setores da sociedade civil derrubou 
mitos e solidificou certezas. Durante as 
audiências, Cacilda, a mãe de Marcela 
esteve presente, bem como Michelle, 
uma mulher que optou por realizar o 
parto antecipado no período de vigên-
cia da liminar do STF que autorizava 
o procedimento. 

Além disso, algumas entidades re-
produziram em vídeo depoimentos de 
mulheres que viveram a experiência 
da gestação de um feto com anence-
falia. Esse contato com as vivências 
concretas de mulheres brasileiras 
contribui de forma singular para o 
esclarecimento da principal razão da 
interposição dessa ação pela CNTS: as 
mulheres devem ter o direito de esco-
lher como querem viver a gestação de 
um feto com anencefalia, essa decisão 
individual não é apenas uma opção 
de vida, mas uma questão de saúde. 
Além da proteção dos profissionais 
de saúde que convivem diariamente 

com o dilema de mulheres que buscam 
aplacar o sofrimento de uma gravidez 
trágica, a CNTS reivindica nessa ação o 
direito à saúde das mulheres. Embora 
existam aquelas que desejam levar a 
gravidez até o final, há mulheres tor-
turadas pela obrigação de permanecer 
em sofrimento. 

O maior mérito das audiências foi 
esclarecer ao Supremo Tribunal Federal 
que a reivindicação é pelo direito de 
escolha, a escolha pela interrupção da 
dor. A tortura, imposta às mulheres, de 
manter por nove meses uma gravidez 
fracassada agora é drama conhecido 
pelo Supremo Tribunal Federal. Fina-
lizadas as audiências públicas, é tempo 
de espera pelo julgamento. Vivemos 
esse tempo com otimismo, confiantes 
de que os ministros decidam com base 
no direito, no direito de não sofrer.

*Diretora Jurídica da ANIS – Instituto 
de Bioética, Direitos Humanos e Gênero

As audiências públicas na ADPF 54  
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O plenário do Conselho Nacional 
de Saúde - CNS, em reunião nos dias 
8 e 9 de outubro de 2008, aprovou re-
solução que visa orientar os conselhos 
estaduais e municipais de Saúde a 
exercerem seu papel legal de “acom-
panhar e fiscalizar os fundos de saúde 
onde devem estar aplicados todos os 
recursos, próprios e transferidos” e 
adotarem os princípios e encaminha-
mentos previstos no arcabouço legal 
do financiamento da saúde.

A Resolução leva em conside-
ração a reclamação crescente dos 
conselhos estaduais e municipais de 
Saúde sobre a ausência de prestação 
de contas por parte dos respectivos 
gestores; a solicitação dos conselhos 
estaduais e municipais de Saúde para 
que o CNS promova um processo de 
orientação quanto às prerrogativas 
dos conselhos para cobrar as presta-
ções de contas; que a ação do setor 
público é subordinada aos ditames 
da lei e, nessa perspectiva, a neces-
sidade de evidenciar o caráter legal 
das possibilidades dos conselhos de 
Saúde na cobrança da prestação de 
contas dos respectivos gestores.

Considera, ainda, o que deter-
mina a Constituição Federal e a 
legislação vigente, quanto às res-
ponsabilidades dos conselheiros 
no controle social dos recursos do 
SUS. A resolução foi encaminhada 

para homologação pelo ministro da 
Saúde, José Gomes Temporão.

Constituição Federal - ADCT - 
“Art. 77, § 3º. Os recursos dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios destinados às ações e serviços 
públicos de saúde e os transferidos 
pela União para a mesma finalidade 
serão aplicados por meio de Fundo 
de Saúde que será acompanhado e 
fiscalizado por Conselho de Saúde, 
sem prejuízo do disposto no art. 74 
da Constituição Federal.”

LEI 8.080/90 - “ART. 33. Os re-
cursos financeiros do Sistema Único 
de Saúde (SUS) serão depositados 
em conta especial, em cada esfera 
de sua atuação, e movimentados 
sob fiscalização dos respectivos 
Conselhos de Saúde”. 

LEI 8142/90 - “Art. 4º. Para re-
ceberem os recursos, de que trata 
o art. 3° desta lei, os Municípios, os 
Estados e o Distrito Federal deverão 
contar com: I - Fundo de Saúde... 

DECRETO FEDERAL 1.232 - 
“ART. 2º. A transferência de que 
trata o art. 1º fica condicionada à 
existência de fundo de saúde e à 
apresentação de plano de saúde, 
aprovado pelo respectivo Conselho 
de Saúde, do qual conste a contra-
partida de recursos no Orçamento 
do Estado, do Distrito Federal ou 
do Município.”

Resolução do CNS orienta 
função dos conselheiros

Em sequência à programação previs-
ta para 2008 a Internacional de Serviços 
Públicos - ISP, em parceria com as 
entidades filiadas, entre elas a CNTS, 
realizou no Rio de Janeiro, nos dias 10, 
11 e 12 de outubro, o Seminário Regional 
Sudeste sobre Igualdade de Oportuni-
dades no Setor Público no Brasil. Fez 
parte da programação o lançamento 
regional da campanha GLBT: Gente é 
Super Legal – Diferenças que Somam! A 
atividade é uma das etapas do projeto de 
formação da ISP com o objetivo de pro-
mover a igualdade de oportunidades no 
setor público no Brasil nos três segmen-
tos: GLBT, raça e jovens, e antecedeu a 
realização da Parada GLBT no Rio de 
Janeiro, dia 12 de outubro. 

“Sinto que a cada encontro nosso 
grupo se fortalece e, ao contrário do 
que ocorria há seis anos, quando ini-
ciamos este importante trabalho de 
conscientização, hoje vejo que nossos 
colegas sentem-se mais à vontade para 
serem eles mesmos, sem o receio de não 
serem compreendidos. O preconceito 
diminuiu, mas infelizmente ele ainda 
existe e é por isso que nosso trabalho 
é tão importante e deve ser constante 
e incansável”, avaliou Jair Jorge de 
Oliveira, integrante da delegação que 
representou a CNTS no evento, que 
incluiu ainda os dirigentes sindicais 
Regina Dalva Sareta Medeiros, Jaime 
Marcelo Pereira, Ricardo Gonçalves 

Maciel e Arnaldo Soares da Silva.
O evento reuniu dirigentes sindicais 

dos estados de São Paulo, Minas Gerais 
e Rio de Janeiro, aos quais foi apresen-
tado o relatório do seminário nacional, 
realizado em São Paulo, em maio. Os 
participantes, que realizaram trabalho 
em grupo sobre plano de trabalho por 
estados ou ramos, serão as pessoas 
que vão continuar o trabalho sobre a 
promoção da igualdade no tema GLBT, 
ajudando a promover as atividades 
sobre igualdade de oportunidades em 
cada entidade.

Nos dias 14, 15 e 16 de novembro 
será realizado, em Maceió, o Seminário 
Regional Nordeste II nos mesmos mol-
des dos eventos já ocorridos. O encontro 
reunirá dirigentes sindicais dos estados 
de Pernambuco, Sergipe, Paraíba, Rio 
Grande do Norte e Alagoas. Entre os 
objetivos da atividade estão: sensibilizar 
as direções dos sindicatos de base para 
o tema igualdade de oportunidades 
no segmento GLBT; elaborar ações 
para implementar o tema igualdade de 
oportunidades nos ramos urbanitários, 
seguridade social, saúde privada e 
municipais, como inclusão do tema nas 
pautas de reivindicações dos sindicatos 
e nas agendas das filiadas; criação de 
comitês GLBT nos sindicatos; capacita-
ção de dirigentes para o tema igualdade 
de oportunidades e implementação da 
Campanha de 2008 sobre GLBT. 

Seminário Sudeste sobre Igualdade 
de Oportunidades no Setor Público

A Escola Nacional de Saúde Pú-
blica Sergio Arouca (EAD/ENSP), 
da Fiocruz, iniciou o contato com os 
alunos selecionados para o curso de 
atualização Negociação do Trabalho 
no SUS, a ser realizado em parceria 
com a coordenação do Programa de 
Educação a Distância do Ministério da 
Saúde e a Mesa Nacional de Negocia-
ção Permanente do SUS. O curso tem 
“o compromisso de democratizar as 
relações de trabalho no SUS, consoli-
dando a implementação e fortalecendo 
o Sistema Nacional de Negociação 
Permanente do SUS – SiNNP-SUS. 
O curso é destinado a trabalhadores, 
gestores públicos e prestadores de 
serviços ao SUS.

Segundo a comunicação envia-
da, a versão digital do Caderno do 
Aluno, Caderno de Orientações do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA) e o Caderno de Atividades 
já se encontram no AVA. Os alunos 
receberão a versão impressa de todo 
o material didático, bem como o CD-
ROM e o livro "Saudações para quem 
tem coragem" para apoiar os estudos. 
Também orienta os selecionados sobre 
como acessar o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), a sala de aula 
virtual. Quem não conseguir acessar 
deve enviar e-mail para acompanha-
mento@ead.fiocruz.br ou ligue para o 
0800-225530 e peça ajuda para solucio-
nar o problema. 

ENSP convoca para 
curso do SiNNP-SUS “Nosso trabalho é voltado 

para a construção da política 
de saúde e segurança para os 
trabalhadores das 19 unida-
des hospitalares, seguindo os 
padrões da NR 32”, destacou 
o Secretário de Gestão e re-
gulação do Trabalho, Kleber 
de Oliveira. Segundo ele, a 
partir de agora, uma comissão 
tripartite vai analisar o que já 
vem sendo implantado, avaliar 
as carências e buscar soluções, 
em um documento que vai 
nortear a construção da políti-
ca comum. “O secretário de Saúde, 
Eugênio Pacceli, está fazendo tudo 
para que o processo se concretize”, 
enfatizou.

“O Tocantins é o primeiro Estado 
da região norte a iniciar o processo 
de construção e implantação de uma 
política interna de Segurança e Saúde 
no Trabalho”, afirmou a auditora 
da Superintendência do Trabalho e 
do Emprego do Estado do Paraná e 
médica do trabalho, Noeli Martins, 
coordenadora da Comissão Perma-
nente para Acompanhamento da 
Implantação da NR, do Ministério 
do Trabalho.

Noeli Martins afirmou ainda que 
o fato desta iniciativa ter começado 
no Tocantins pelo setor público serve 
de exemplo para outros estados e 
para empresas privadas, que ainda 
não aderiram à política determinada 
pela Norma, e destacou a impor-
tância desta construção estar sendo 
feita de forma conjunta, gestores e 
trabalhadores. “Não é todo Estado 
que tem essa preocupação e os ges-

NR 32: CNTS participa de debate em Tocantins

tores sentam com os trabalhadores 
para discutir e pensar juntos. Só 
assim conseguimos o sucesso desta 
política”.

O diretor José Caetano Rodrigues, 
que falou em nome da Confederação 
no seminário, destacou a importância 
de o debate sobre a gestão e implan-
tação da NR 32 ser coordenado pelo 
Estado, em conjunto com as entidades 
sindicais. “Geralmente, esta discussão 
é puxada pelos trabalhadores e nem 
sempre encontram ressonância entre 
os demais setores. A partir desta expe-
riência, vamos propor a realização de 
uma oficina nacional, reunindo gesto-
res públicos e privados para discutir a 
viabilidade de implantação em todas 
as unidades”, ressaltou. José Caetano 
falou, ainda, da importância de se 
cuidar da saúde daquele que promove 
saúde. “Muitas vezes cuidamos dos 
outros, mas nos esquecemos de cuidar 
de nós mesmos”.

Segundo o presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores da Saúde do 
Tocantins - SINTRAS e da Federação 

dos Trabalhadores da Saúde 
da Região Norte - FETRAS-
NORTE, Manoel Pereira de 
Miranda, a conclusão do evento 
é resultado da busca contínua 
dos trabalhadores junto aos 
gestores estaduais, que levou 
à criação da comissão para 
propor a implantação da NR 32. 
“Devemos criar uma comissão 
de segurança e saúde do tra-
balho permanente em todas as 
unidades, com representação 
dos sindicatos, com o objetivo 
de levantar os problemas e 

buscar recursos para sua efetiva-
ção”, disse. (Com informações da 
Secretaria de Estado da Saúde) 

José Caetano destacou importância do debate conjunto

Visita ao SINTRAS
Em visita à sede do Sintras, José 

Caetano exaltou a parceria entre o Sin-
dicato e a CNTS no sentido de melhorar 
a representação dos trabalhadores da 
saúde. Falou sobre as frentes de trabalho 
da Confederação para este final de ano e 
2009, como as 30 horas para trabalhado-
res do SUS, tendo neste grupo a enfer-
magem; democratização do sistema Co-
fen/Coren; reconhecimento do trabalho 
noturno e insalubre  como especiais para 
conversão em aposentadoria especial; 
contra a extinção da profissão dos técni-
cos e auxiliares de enfermagem; direito 
a antecipação do parto para mãe com 
bebes anencefálicos; isonomia salarial 
entre os profissionais do SUS; e capacita-
ção permanente dos dirigentes sindicais 
visando uma melhor representação dos 
trabalhadores na base.

SESAU/Governo Tocantins
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Estamos nos aproximando 
do oitavo congresso estadu-
al, que promete ser o maior 
congresso já realizado pela 
Federação dos Empregados 
em Estabelecimentos de Ser-
viços de Saúde do Estado do 
Rio Grande do Sul, não só em 
número de delegados, número 
de sindicatos e diversidade de 
municípios. “Todos os congres-
sos da FEESSERS tiveram a sua 
importância, pelos momentos 
que foram realizados e os signi-
ficados que tiveram”, ressalta o 
presidente da Federação, Milton 
Kempfer, ao lembrar os eventos 
anteriores.

1995 - O segundo congresso, pri-
meiro com eleição da Direção após 
mudança estatutária, era o início da 
radicalização da democracia.

1997 - Veio o terceiro Congresso, 
com o tema “O caminho se faz ao 
andar”, com participação de mais de 
100 delegados – os rumos estavam 
sendo traçados. 

1999 - No quarto Congresso foi 
reeleita a Direção, mudou-se o estatu-
to e radicalizou-se ainda mais, sendo 
aprovada a eleição direta através 
do voto dos sócios dos sindisaúdes 
filiados, ao invés de cem, milhares de 
trabalhadores iriam eleger a Direção 
da FEESSERS.

2002 - O quinto Congresso foi fes-
tivo e de esperança, com a busca da 
categoria pelo espaço político.

2003 - O sexto Congresso, após a 

Espaço das Federações e Sindicatos

Rio Grande do Sul

José Lião de Almeida

É válida a utilização 
do Fundo por Garantia 
de Tempo de Serviço 
(FGTS) para custear a 
educação? Existem hoje 
cerca de 100 projetos em 
andamento na Câmara 
Federal, que tentam al-
terar as regras de utili-
zação do FGTS. Quase a 
metade deles refere-se à 

ampliação das possibilidades de 
saque para o custeio da educação 
do titular da conta ou de seus 
dependentes. Hoje, o FGTS já está 
liberado para pagar o tratamento 
de algumas doenças graves, como 
AIDS e câncer, além de financiar 
habitação popular, saneamento 
básico e infra-estrutura, seus prin-
cípios originais.

A idéia de usar o FGTS para 
custear a educação não é consenso 
entre os parlamentares e recebe 
críticas de entidades mais tradi-
cionais, que vêem nisso um des-
virtuamento de suas finalidades 

e um risco na diminuição desses 
recursos tão necessários.

Na verdade, quem deveria in-
vestir mais na educação é o próprio 
governo, mediante a criação de no-
vas linhas de crédito e do custeio do 
ensino público, com ampliação do 
orçamento. No setor de saúde, por 
exemplo, vivemos uma contradição: 
querem obrigar os Auxiliares e Téc-
nicos de Enfermagem a cursarem 
ensino superior, mas não existem 
programas de formação profissio-
nal subsidiados pelo governo, nem 
mesmo pelo sistema “S”, que arre-
cada compulsoriamente para isso. Já 
trabalhamos com um grande projeto 
de formação profissional na saúde, 
o Profae, e também com o Educação 
na Saúde, que transformou cerca de 
17 mil atendentes em Auxiliares e 
Técnicos de Enfermagem. Precisa-
mos de mais verbas para a formação 
profissional da saúde, mas sem 
mexer no patrimônio dos trabalha-
dores. A CNTS luta por isso!

*Presidente da CNTS e 
do SinsaudeSP

FGTS deve ser usado 
para a educação?

Piso salarial, jornada de 30 horas 
semanais, aposentadoria especial, PL 
026 e criação de conselhos especiais 
foram os principais temas debatidos 
durante o Encontro de Auxiliares e 
Técnicos de Enfermagem, realizado 
pelo SINSAUDE-SP, dia 28 de ou-
tubro, em sua Sede Central. Um dos 
temas que causou muita polêmica foi 
o referente aos abusos cometidos pelo 
COREN na cobrança de taxas e no 
cerceamento do exercício profissional.

A abertura dos trabalhos foi feita 
pelo Dr. José Lião de Almeida, Presi-

São Paulo

Encontro de Auxiliares e Técnicos  
é um sucesso no SINSAUDE-SP

8º Congresso Estadual 
É hora de afirmação

primeira eleição direta na base, foi 
momento de avaliar a nova forma de 
eleger a Direção e quando foi aprova-
da a realização da Primeira Caravana 
Estadual da Saúde.

2005 – Durante o sétimo Con-
gresso foi feita a reforma estatutária 
e quando se inseriu na categoria 
discussões de gênero. Também se 
avaliou os resultados da Primeira 
Caravana da Saúde, uma atividade 
inédita que rendeu grandes mudan-
ças na maneira de pensar o custeio 
dos serviços de saúde, e foi decidido 
a Segunda Caravana Estadual da 
Saúde realizada em 2006.

“Nos dias 6 e 7 de novembro, 
vamos discutir temas de relevância e 
traçar as lutas para os próximos dois 
anos. O oitavo congresso será mais um 
marco na trajetória crescente de nossa 
Federação”, assegura Kempfer.

O Diário Oficial da União, de 
26 de setembro último, divulgou 
algumas irregularidades apontadas 
pelo Tribunal de Contas da União na 
gestão Maria da Graça Piva frente ao 
COREN-RS, dando prazo de 15 dias 
para as justificativas. Entre os fatos 
irregulares inclui a concessão de 
bolsas para ginástica aos profissio-
nais inscritos, despesa incompatível 
com os objetivos institucionais do 
COREN-RS, dispensas indevidas 
de licitações para aquisições de ma-
teriais e contratações de serviços e 
contratações efetuadas por dispensa 
de licitação fundamentada na situa-
ção de emergência, sem observação 
das exigências estabelecidas.

O TCU também questiona o fra-
cionamento da obra destinada à cons-

trução de um pavimento adicional 
no prédio sede do Conselho em duas 
licitações na modalidade de convite, 
uma destinada à contratação da mão-
de-obra e outra destinada a compra 
dos materiais; indícios de direciona-
mento de algumas contratações, haja 
vista que foram expedidos convites a 
empresas não pertencentes ao ramo 
do objeto licitado, ou ainda, sediadas 
fora da praça onde se realizaria o ser-
viço; e pagamentos aos conselheiros a 
título de representação, sem qualquer 
exigência no sentido de comprovação 
das despesas. “Isso só vem confirmar 
as denúncias feitas na audiência 
pública da Assembléia Legislativa 
ocorrida no dia 14 de agosto”, destaca 
o presidente da FEESSERS, Milton 
Kempfer.

TCU aponta irregularidades 
no Coren-RS

dente do SINSAUDE-SP e da CNTS. 
As palestras ficaram a cargo do Dr. 
José Sousa da Silva, Vice-Presidente 
do SINSAUDE-SP e Diretor da CNTS; 
Dra. Maria de Fátima Neves de Souza, 
Diretora Jurídica do SINSAUDE-SP e 
Delegada Internacional da CNTS; Dr. 
Joaquim José da Silva Filho, Secretá-
rio-Geral do SINSAUDE-SP e Diretor 
Jurídico da CNTS; de José Caetano 
Rodrigues, Tesoureiro da CNTS, e de 
Marco Antonio Campanela, Assessor 
Parlamentar da CNTS. Além das pa-
lestras, houve amplo debate aberto 
a todos os participantes e sorteio de 
bolsas de estudos para cursos técnicos 
de enfermagem e estadias na Colônia 
de Férias de Peruíbe.

O primeiro encontro foi realizado 
em setembro, com o objetivo de am-
pliar o debate de temas de importân-
cia, como o PLS 026/2007, do senador 
Tião Viana (PT-AC), que estabelece 
prazo para o fim dessas duas catego-
rias, obrigando os profissionais a cur-
sarem Universidade de Enfermagem 
para obter o registro na função. 

Paraná

Justiça foi feita e o inquérito aberto contra 
a presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
da Saúde de Cascavel (PR), Dalva Maria 
Selzler, acusada pela Clínica Médica Hos-
pital Salete LTDa por improbidade e mau 
comportamento, foi rejeitado pelo Juiz da 2ª 
Vara do Trabalho de Cascavel. Descontente 
com a atuação da sindicalista, nas ações pelo 
cumprimento das convenções e acordos 
trabalhistas, a Clínica abriu inquérito contra 
a dirigente sindical, acusando-a de não ser 
“fiel” e cobrando “dever de lealdade”.

Alegou, também, que a dirigente sindi-
cal advogava em causa própria de forma 
ilegal – por ser ainda estudante de direito 
– quando a mesma, na verdade, exercia ape-
nas sua função de orientar os trabalhadores 
quanto aos seus direitos, especialmente 
quando eram demitidos. “A empresa não 
pode provar nem uma coisa nem outra, pois 
eu estava apenas cumprindo meu papel de 
dirigente sindical”, ressalta Dalva Selzler, 
que agora vai recorrer contra a Clínica por 
danos morais.

Uma comissão formada por mem-
bros do Ministério Público do Trabalho, 
da Procuradoria Estadual e Federal, de 
juízes da primeira, segunda e terceira 
instâncias, de trabalhadores e de advo-
gados credores buscam junto à admi-
nistração da unidade a recuperação do 
Hospital Santa Catarina, em Cascavel 
(PR). “A situação está muito difícil. 
As dívidas são enormes, a direção do 
hospital não cumpre as convenções 

coletivas de trabalho e nem as decisões 
judiciais e ia fechar as portes. Decidimos 
nos unir e estabelecer alguns critérios 
para dar fôlego ao hospital, tendo em 
vista o caráter público, social e traba-
lhista envolvido. Faremos o que for 
possível para evitar o desemprego e a 
redução de leitos para a população”, 
afirma a presidente do Sindesauvel, 
Dalva Selzler, diretora de patrimônio 
da CNTS. 

Hospital Santa Catarina à beira do caos Presidente do SINDESAUVEL ganha ação
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Alagoas

Inserida na pauta 
da CNTS, a mobiliza-
ção do Sindicato dos 
Auxiliares e Técnicos 
de Enfermagem do Es-
tado de Alagoas - Sate-
al resultou em grande 
reforço à campanha 
contra a aprovação do 
PLS 26/2007, que, sob o 
pretexto de promover a 
qualificação dos profis-
sionais de saúde de ní-
vel médio, extingue as 
profissões de auxiliar e 
técnico. “O Conselho 
Estadual de Saúde, a Câmara de Ve-
readores e a Assembléia Legislativa 
de Alagoas aprovaram moção pelo 
arquivamento da proposta”, desta-
ca o presidente do Sindicato, Mário 
Jorge dos Santos Filho, que é também 
diretor da CNTS. As decisões serão 
encaminhadas ao autor da proposta, 
senador Tião Viana (PT-AC), ao re-
lator, senador Augusto Botelho (PT-
RR), ao Conselho Nacional de Saúde, 
à Confederação e ao Sateal.  

O PLS 26 veda a inscrição nos 
conselhos profissionais a partir de 31 
de dezembro de 2022, para técnicos 
de enfermagem; e, a partir do fim de 
2017, para auxiliares, e dispõe que 
os profissionais em exercício na data 
de entrada em vigor desta Lei terão 
acesso diferenciado aos cursos para 
graduação de nível superior em en-
fermagem, segundo dispuser o regu-

lamento. Augus-
to Botelho altera 
em seu substitu-
tivo a proibição 
de inscrição nos 
conselhos a partir 
de 31 de dezem-
bro de 2022, para 
técnicos de enfer-
magem; e a partir 
do fim de 2027, 
para auxiliares. 
Os profissionais 
já inscritos têm 
direito de conti-
nuar exercendo 

a profissão até a aposentadoria e de 
acesso diferenciado a curso superior 
de enfermagem.

Além da campanha nacional, a 
Confederação vem atuando junto 
aos senadores, alertando quanto aos 
prejuízos que o projeto traz para es-
tes profissionais. A CNTS defendeu 
em audiência pública e junto aos 
senadores sua posição no sentido de 
que é preciso, antes de mais nada, a 
adoção de uma política pública de 
incentivo à qualificação e formação 
dos profissionais de saúde. A qualifi-
cação profissional passa por questões 
mais complexas, como implantação 
do plano de cargos e salários, por 
condições dignas de trabalho, pelo 
combate à terceirização e que con-
sidere o conceito de trabalho para 
o SUS, com vistas à prestação de 
serviços de qualidade.

O Sindicato dos Auxiliares e 
Técnicos de Enfermagem de Alagoas 
- Sateal, mais uma vez, se mobiliza 
para garantir assistência digna aos 
pacientes e condições de trabalho 
adequadas. O Sindicato recebeu 
denúncias, compareceu ao local para 
averiguação, filmou o mau atendi-
mento e as péssimas condições de 
trabalho na Unidade de Emergência 
do Trapiche e encaminhou a de-
núncia à imprensa e ao Ministério 
Público Estadual e Federal.  

 “A questão é que em setembro 
o governo entregou à população 
alagoana, depois de mais de dois 
anos em reforma, o antigo José 
Carneiro com tudo novo, inclusive o 
nome, porém, o hospital continuava 
sem funcionar, foi uma inauguração 
simbólica, enquanto a Unidade de 
Emergência mantinha pacientes es-
palhados pelos corredores em macas 
e no chão, debaixo de pias e próximo 
aos depósitos de lixo, esperando 
atendimentos. Os servidores estão 
manuseando os pacientes sem más-
caras e luvas. Uma técnica de enfer-
magem foi ameaçada com uma faca 
pelo acompanhante de um paciente 
internado, por sorte outro acompa-
nhante deteve o agressor, deixando 
os servidores em pânico com a idéia 
de que pessoas estão entrando arma-
das no hospital. Também faltam re-
médios e materiais necessários para 

Sindicato de Alagoas conquista 
apoio contra o PLS 26/07

Sateal denuncia superlotação 
na UE Armando Lages

a atividade profissional”, denunciou 
o presidente do Sateal, Mário Jorge 
dos Santos Filho.

“Diante da denúncia e das provas 
do caos instalado na UE, o Ministé-
rio Público determinou a prisão do 
secretário de Saúde, André Valente, 
que, para não ser preso, providenciou 
a transferência de pacientes para 
o novo hospital”, informou Mário 
Jorge. Segundo ele, no momento em 
que dirigentes do Sindicato estavam 
registrando as queixas não havia ne-
nhum membro da direção presente 
na unidade e por conta da divulga-
ção das filmagens nas emissoras de 
TV, o secretário ameaça processá-lo. 
(Fonte: Assessoria Sateal)

O compromisso de multiplicar 
as informações e conhecimentos foi 
assumido pelos dirigentes sindicais 
e trabalhadores que participaram do 
XVIII Encontro Estadual de Diri-
gentes Sindicais Trabalhadores em 
Saúde, realizado pela Federação dos 
Trabalhadores em Estabelecimentos 
de Serviços de Saúde do Estado de 
Santa Catarina, em parceria com a 
CNTS, no período de 9 a 11 de se-
tembro, em Itapema. “A intenção é 
fazermos encontros municipais com 
a função de multiplicar para a base as 
discussões e deliberações do encontro 
estadual”, informa o presidente da Fe-
deração, Adair Vassoler. Segundo ele, 
será editado um caderno com os temas 
debatidos para divulgação na base.

Com uma pauta recheada de te-
mas atuais e de relevante interesse da 
categoria, como organização sindical, 
o exercício profissional, direitos previ-
denciários e a prestação dos serviços 
de saúde, o encontro, afirma Adair 
Vassoler, foi mais uma oportunida-
de para ampliar conhecimentos. Na 
série de debates, o diretor da CNTS, 
José Caetano Rodrigues, falou sobre 
Organização Sindical dos Trabalha-
dores da Saúde do Brasil, abordando 
a estrutura sindical da Confederação. 
Apresentou dados que permitem tra-
çar um perfil da categoria – quantos 
são, onde atuam e aspectos relaciona-

Santa Catarina

XVIII Encontro da FETESSESC 
decide levar debate à base

Dia 18 de setembro de 2008, numa demonstração de unidade de classe e de força, centenas 
de sindicalistas se reuniram em São José/SC, na sede da Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura no Estado de Santa Catarina (FETAESC), para reafirmar seu posicionamento e 
firme convicção na defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do 
campo e da cidade.

Somos pelo fim do fator previdenciário; pela equiparação salarial dos aposentados com 
os trabalhadores/as da ativa; pela imediata redução da jornada de trabalho, sem redução 
dos salários e sem aumento do ritmo de trabalho; pela aprovação das convenções 151 e 
158 da OIT; pela aprovação do PLS 177/2007, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), 
que garante a estabilidade aos dirigentes Sindicais, Conselho Fiscal e defesa (Fica vedada 
a dispensa do empregado sindicalizado ou associado, a partir do momento do registro de 
sua candidatura a cargo de direção ou membro do Conselho Fiscal ou representação de 
entidade sindical ou de associação profissional, até 1 (um) ano após o final do seu mandato); 
defendemos e lutamos pela liberdade e autonomia sindical; pelo fim do assédio moral e 
pela melhoria dos salários e da qualidade de vida de todos e todas. 

Exigimos o respeito ao direito da organização sindical e a valorização e dignidade de 
nossas entidades e conclamamos a todos e todas a se juntarem a nós, para lutarmos pelo 
“Piso Estadual de Salário”, instrumento fundamental para a distribuição de riquezas, para 
a geração de trabalho e renda e para a melhoria da qualidade de vida de todos/as catari-
nenses. 

Entendemos neste encontro, que somos favoráveis ao justo financiamento e custeio 
sindical, embora neste momento, temos posicionamentos diferentes sobre a forma de fi-
nanciamento e contribuição que deverá ser assumida.

Sugerimos o aprofundamento deste debate em nossas bases sindicais e nos vários espaços 
da mídia e da sociedade brasileira, de forma a ampliar o debate e a compreensão da neces-
sidade de fortalecer e democratizar ainda mais os nossos sindicatos e entidades sindicais.

Entendemos que o Movimento Sindical é um elemento fundamental na consolidação da 
democracia na sociedade brasileira e que não podemos aceitar nenhuma ação ou iniciativa 
que venha a desestruturá-lo ou fragilizá-lo.

E, concluímos este manifesto convidando cada trabalhador e trabalhadora para se juntar 
a nós, na luta em defesa do desenvolvimento nacional com distribuição de renda, pela vida, 
por dignidade e por melhores salários.

O sindicato é uma ferramenta dos trabalhadores e somos todos nós. Sem os sindicatos, 
ficamos sozinhos e fragilizados.

Vamos unir nossas forças e contribuir para melhorar, ainda mais, a qualidade de vida 
da classe trabalhadora e de toda a nossa sociedade.

Florianópolis, 8 de outubro de 2008.

dos a questões salariais e de direitos 
sociais – e avaliou a participação dos 
trabalhadores da saúde nos conselhos 
e demais órgãos de controle social do 
Sistema Único de Saúde.

Foram abordados, também, ques-
tões como Causas e Consequências 
da Inflação, pelo supervisor técnico 
regional do Dieese, José Álvaro de 
Lima Cardoso; Conjuntura sindical, 
pelo assessor parlamentar da CNTS, 
Marco Antonio Campanella; Controle 
Social, pelo professor do departamen-
to de Saúde Pública da Universidade 
Federal de Santa Catarina, Clair Cas-
tilho; Igualdade e Oportunidade, pela 
secretária da ISP-Brasil, Mônica Va-
lente; e Aposentadoria e Benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social, 
por Mônica Pinheiros, do INSS.

CARTA CATARINENSE
Diretores da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de 

Saúde do Estado de Santa Catarina participam de ato em defesa do sindicalismo 
e dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores brasileiros 

Mário Jorge
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Dirigentes da CNTS, CNTC, 
CNTI, CNPL, NCST e CSP, enti-
dades que integram o Fórum Sin-
dical dos Trabalhadores - FST, se 
reuniram com os senadores Paulo 
Paim (PT-RS) e Serys Slhessa-
renko (PT-MT), dia 22 de outubro 
para pedir celeridade na votação 
do PLS 248/06 na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) e, 
posteriormente, no plenário do 
Senado. O projeto, de autoria de 
Paim, dispõe sobre a contribuição 
assistencial. A idéia do FST é am-
pliar a mobilização envolvendo 
as federações e sindicatos que 
deverão exercer a pressão junto 
aos senadores em seus estados, já 
que o Ministério do Trabalho deu 
parecer contrário à aprovação do 
projeto por conta da proposta que 
prevê a substituição de todas as 
contribuições hoje existentes pela 
contribuição negocial.

O texto do PLS 248, aprovado 
em caráter terminativo na Comis-
são de Assuntos Sociais - CAS é 
resultado de um consenso con-
struído em audiências públicas 
na Comissão, com participação 
de mais de 200 dirigentes sindic-
ais. Sua votação pelo plenário 
do Senado não ocorreu devido à 
apresentação de duas emendas 
perante a Mesa, o que levou o PLS 
de volta à CAS para se posicionar 
em relação às emendas, e por conta 
de requerimento para tramitar na 
Comissão de Assuntos Econômi-
cos (CAE), onde tem como relatora 
a senadora Serys Slhessarenko, 
que se comprometeu a dar parecer 
favorável à proposta.  

O Projeto, apresentado em 
atendimento a reivindicação do 
movimento sindical, busca solução 
para as divergências entre tra-
balhadores, patrões, governo e 
MPT sobre a forma do desconto. 
O PL torna obrigatório o desconto 
em folha, pelas empresas, de con-
tribuição assistencial destinada às 
entidades sindicais e determina 
punição para o não recolhimento. 
O desconto será compulsório para 
todos os empregados e não poderá 
ultrapassar 1% do salário bruto 
anual do trabalhador e necessita 
da aprovação em assembléia.

Confederações e 
centrais pedem a 
senadores que 

votem PLS 248/06Entre os dias 5 e 15 de setem-
bro, o Fórum Sindical dos 
Trabalhadores, em parceria 

da coordenação nacional e dos fó-
runs estaduais, realizou seminários 
regionais no Paraná, Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul e São Paulo, com 
a finalidade de ampliar a discussão 
das teses aprovadas no Encontro 
Nacional do FST realizado dia 13 de 
maio em Brasília e se preparar para o 
Fórum Nacional Unificado dos Tra-
balhadores, previsto para março de 
2009. Todas as plenárias ratificaram 
na íntegra e por unanimidade dos 
presentes a Carta de Brasília. No dia 
14 de novembro haverá encontro em 
Campo Grande (MS) e no dia 19 de 
novembro um encontro interestadual 
reunindo dirigentes do Rio de Janeiro 
e Espírito Santo.

Segundo o vice-presidente da 
CNTS, João Rodrigues Filho, mem-
bro da comissão do FST Nacional 
responsável pela realização dos 
encontros regionais, a exemplo dos 
eventos realizados nos demais esta-
dos, o encontro em Campo Grande 
deverá ampliar os debates das pro-
postas aprovadas pelo encontro de 
maio, com o intuito de fortalecer o 
movimento sindical em defesa do 
emprego, dos direitos trabalhistas e 
sociais e do artigo 8º da Constituição 
Federal, que estabelece o sistema 
confederativo, com unicidade sin-
dical. “É intensa a mobilização dos 
trabalhadores para a discussão das 
questões comuns à classe trabalha-
dora”, destaca João Rodrigues.

No Rio de Janeiro, o debate será 
dividido em três grandes blocos, 
abordando propostas e outros en-
caminhamentos sobre o custeio das 
entidades sindicais; fim do Fator Pre-
videnciário e defesa do reajuste das 
aposentadorias e pensões pelo índice 
de reajuste do salário mínimo e pela 
manutenção definitiva da Previdên-
cia pública para o Brasil; a revogação 
da Portaria 186/08, abordando as 
lutas e estratégias para derrubá-la, e 
apoio ao PDC 857/08, do Deputado 
Nelson Marquezelli, que susta os 
efeitos da Portaria. 

“As etapas preparatórias esta-
duais e as regionais buscam cons-
truir uma agenda positiva, visando 
também unificar o maior número 

Fórum Nacional Unificado dos Trabalhadores
FST realiza seminários regionais preparatórios para grande evento de 2009

As confederações que integram 
o Fórum Sindical dos Trabalha-
dores, em reunião no dia 14 de 
outubro, aprovaram a agenda 
e atividades para os próximos 
meses. A pauta inclui a luta pelo 
arquivamento do PL 4.302/98, que 
dispõe sobre a terceirização; pro-
duzir um projeto alternativo, res-
tringindo a terceirização conforme 
proposto no PL 4.554/04, do FST 

e assinado pelo ex-deputado fede-
ral Sérgio Miranda; fundação do 
FST-AL, em Maceió, com a efetiva 
participação, já confirmada, de 13 
categorias profissionais, previsto 
para o início de dezembro de 2008; 
e defesa de aprovação de uma PEC 
no sentido de regulamentar as 
contribuições assistencial e con-
federativa, tornando compulsório 
tais contribuições.

O coordenador nacional do 
FST, José Augusto da Silva Filho, 
voltou a defender a importância da 
realização do Congresso Nacional 
Unificado da Classe Trabalhadora, 
previsto para março de 2009. “Seria 
oportuno para definirmos os rumos 
das lutas unitárias, embasados nas 
necessidades atuais, dentro dos 
princípios e bandeiras de lutas já 
definidas coletivamente pelo FST, 

dentro da atual realidade em que o 
movimento sindical assume papel 
ativo e pró-ativo através das ações 
já desenvolvidas pelas entidades 
que o integram, vindo agir com 
uma agenda positiva, como hoje 
demonstramos através de nossas 
principais bandeiras unitárias”. 
“Hoje, a unidade dos trabalhado-
res no Brasil passa pela unidade 
na ação”, afirmou. (Com FST)

possível de confederações, federa-
ções e centrais que compõem o FST 
Nacional por todo o país. Na agenda 
devem constar a defesa da unicida-
de sindical, a contribuição sindical 
compulsória (legal e constitucional), 
a organização de sindicatos por ca-
tegorias profissionais, uma melhor 
política econômica e distribuição de 
renda que sejam justas aos trabalha-
dores, até mesmo por serem essas 
matérias uma questão de princípio 
do Fórum”, ressalta o coordenador 
do FST Nacional, José Augusto da 
Silva Filho.

Dia 5 de setembro foi realizado o 
Encontro Regional do FST - Paraná, 
em Curitiba. O evento contou com a 
participação de mais de 200 dirigen-
tes sindicais do Estado, representan-
do 4 centrais, 7 confederações nacio-
nais, e 14 federações das variadas 
categorias que compõem o FST, além 
de autoridades e convidados. As 
centrais sindicais que participaram 
do evento (NCST, CTB, UGT e CSP) 
manifestaram de público seu apoio 
aos itens levantados.

O Encontro Regional do FST 
- Minas Gerais, realizado dia 11, 
em Belo Horizonte, contou com a 
participação de 6 centrais sindicais 
(NCST, CTB, UGT, CSP, CGTB-MG 
e Força Sindical-MG), 9 confede-
rações nacionais de trabalhadores 
(CNTC, CNTI, CNTA, CNPL, CON-
TEC, CNTS, CSPB e CONTAG), 8 
federações estaduais, 2 federações 

interestaduais, Liga Campesina 
Operária, 90 sindicatos do Esta-
do, num total de 1.150 dirigentes 
sindicais de praticamente todas 
as regiões do Estado e de outros 
estados, como Mato Grosso do Sul, 
Pernambuco, São Paulo, Paraná, Pa-
raíba, e um representante da UITA 
de Montevidéu - Uruguai.

Em 12 de setembro, em Porto 
Alegre, os trabalhadores gaúchos 
aprovaram documento em defesa da 
organização sindical e dos direitos 
trabalhistas, reafirmando a defesa do 
princípio constitucional da unicidade 
sindical, a unidade e o fortalecimento 
do movimento sindical e a estabilida-
de dos dirigentes sindicais. 

Com a presença do presidente da 
CNTS, José Lião de Almeida, e de di-
versos diretores da Confederação e do 
Sinsaúde de São Paulo, o Encontro Re-
gional do FST - São Paulo reuniu cerca 
de 250 dirigentes, dia 15 de setembro, 
para discutir propostas que tratam 
da estrutura sindical e dos direitos 
trabalhistas e sociais. Os participantes 
aprovaram a realização de campanhas 
pela redução da jornada para 40 horas 
e pelo fim da terceirização e do banco 
de horas. A organização sindical e as 
relações de trabalho também foram 
temas abordados por advogados e 
especialistas. O Deputado Federal Ar-
naldo Faria de Sá também participou 
do evento e se comprometeu com as 
bandeiras de lutas do FST e na defesa 
de seus princípios.

Confederações aprovam agenda e ações

O vice-presidente da CNTS, João Rodrigues Filho, 
fez parte da mesa diretora na abertura do encontro
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Os dirigentes das confedera-
ções reivindicam, a retomada na 
tramitação do PLS 177/07, que dis-
põe sobre a estabilidade prevista 
no § 3º do art. 543 da CLT, apro-
vada pelo Decreto-Lei 5.452/43, 
para os empregados sindicaliza-
dos ou associados, candidatos a 
membro do Conselho Fiscal de 
entidade sindical ou de associa-
ção profissional, desde o registro 
da candidatura até um ano após 
o final de seu mandato, caso seja 
eleito, inclusive como suplente. A 
demissão somente poderá ocorrer 
em caso de falta grave apurada nos 
termos da CLT.

A proposta teve parecer do 
relator, senador José Nery (PSOL-
PA), aprovado na Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS), em decisão 
terminativa. A aprovação foi fruto 
do empenho do senador Paim e de 
lideranças das confederações de 
trabalhadores, que se mobilizaram 
na visita aos senadores membros 
da Comissão em busca do voto 
favorável ao parecer do relator. O 
vice-presidente da CNTS, João Ro-
drigues Filho, participou ativamente 
da mobilização. Vários dirigentes 
sindicais acompanharam a votação 
da matéria na CAS. “O PLS 177 vai 
manter a vida sindical e impedir que 
haja novas demissões. Nem mesmo 
na ditadura militar houve demissão 
de dirigente sindical”, disse Paim.

Pelo texto aprovado, a demissão 
somente poderá ocorrer em caso 
de falta grave apurada nos termos 
da CLT. Em seu parecer, José Nery 
cita a justificativa de Paulo Paim 
na apresentação do PLS, sobre as 
denúncias de demissão dos rep-
resentantes do Conselho Fiscal 
dos sindicatos, e afirma que esse 
comportamento dos empregadores 
viola o direito de organização 
dos trabalhadores e os princípios 
democráticos inscritos no texto 
constitucional. Ele lembrou que 
em audiência pública conjunta da 
Subcomissão Permanente de Tra-
balho e Previdência da Comissão 
de Assuntos Sociais e da Comissão 
de Direitos Humanos e Legisla-
ção Participativa, “ficou clara a 
necessidade de oferecer maiores 
garantias aos dirigentes sindicais 
e outros representantes dos tra-
balhadores”.

À época, a CNTS enviou ofício 
aos senadores membros da CAS, 
pedindo apoio ao PLS 177/07, em 
que ressaltou que as demissões 
desses dirigentes, como vêm ocor-
rendo, ferem dispositivos da Con-
stituição Federal e da CLT e ditames 
estabelecidos pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), 
além de provocar desarmonia nas 
relações entre capital e trabalho. O 
texto aprovado em caráter termina-
tivo não recebeu nenhuma emenda, 
porém, não seguiu para apreciação 
da Câmara dos Deputados e aguarda 
inclusão na pauta do plenário do 
Senado, uma vez que foi aprovado 
recurso para que a matéria seja apre-
ciada pelo conjunto dos senadores.

PLS 177 também 
está na pauta 

de reivindicação 
do FST

Faltou negociação
Anteprojeto que cria a Contribuição Negocial padece pela falta de consenso

Rejeitado pelas confederações de 
trabalhadores, o anteprojeto de lei que 
propõe a substituição das atuais con-
tribuições sindical, assistencial e con-
federativa pela contribuição negocial 
padece pela falta de consenso. Encami-
nhada à Casa Civil da Presidência da 
República para adoção como Projeto 
de Lei Ordinária e envio ao Congresso 
Nacional, a proposta que visa mudar 
o atual sistema de custeio da organi-
zação sindical é também criticada pela 
maioria das centrais sindicais e por 
líderes partidários.

O anteprojeto revoga todos os 
dispositivos da Consolidação das 
Leis do Trabalho, que prevêem a con-
tribuição sindical, na forma determi-

nada pelo art. 7º da Lei nº 11.648/08, 
que reconheceu as centrais. Apesar 
de terem assinado um termo de com-
promisso com o governo apoiando o 
envio de um projeto de lei ao Con-
gresso, as centrais discordam sobre 
a forma e o momento de extinguir a 
contribuição.

A assessoria jurídica do Fórum 
Sindical dos Trabalhadores - FST 
está analisando detalhadamente o 
anteprojeto e antecipa pontos que 
preocupam e que estão mal esclareci-
dos, tais como: o risco da pluralidade 
de acordo com a redação do caput 
do artigo 7º do Projeto; a forma de 
distribuição dos recursos como prevê 
o parágrafo único do artigo 7º; as dú-

vidas em contemplar os autônomos 
e profissionais liberais; a omissão em 
relação às categorias inorganizadas; a 
garantia de negociação coletiva para 
os servidores públicos; a definição do 
que se entende por “remuneração”; 
entre outros. 

Ainda há, também, o risco de a 
nova lei, uma vez aprovada, dificul-
tar a arrecadação entre os sindicatos 
e inviabilizar a distribuição para as 
entidades de grau superior. O FST e 
as entidades sindicais filiadas estão 
recebendo manifestações e sugestões 
das bases para estabelecer estratégias 
político-sindicais de mobilização 
contra a proposta da forma como foi 
apresentada.

Relator do PDL 857/08 propõe 
suspensão da Portaria 186

A Portaria 186/08 inova no orde-
namento jurídico trabalhista, 
contrariando as disposições 

legais e, principalmente, constitucio-
nais que regem a organização sindical. 
Com este entendimento, o deputado 
Laercio Oliveira (PSDB-SE), deu pa-
recer favorável ao Projeto de Decreto 
Legislativo 857/08, na Comissão de 
Trabalho da Câmara dos Deputados, 
pela suspensão dos efeitos da Portaria 
186. A proposta, do deputado Nelson 
Marquezelli (PTB-SP), destaca que o 
ministro do Trabalho, Carlos Lupi, 
exorbitou de suas atribuições, con-
traria dispositivos constitucionais e 
deixa de observar regramentos jurí-
dicos da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT.

Marquezelli ressalta o “abuso 
normativo do Poder Executivo”, a 
“ilegalidade manifesta” da norma e 
que o projeto tem como finalidade 
“afastar poderes administrativos 
afrontadores de normas constitucio-
nais e legais”. Segundo ele, a Por-
taria é “uma verdadeira aberração 
jurídica”, contrária às disposições 
constitucionais que regem a organi-
zação sindical, “ao trazer regras es-
pecíficas acerca da constituição e do 
registro de federação e confederação, 
admitindo a pluralidade no campo 
federativo e confederativo”.

“Também alertamos que, em 
face de tamanho afronte ao correto 
procedimento legislativo, inúmeras 
entidades que representam tanto a 
classe de trabalhadores quanto a classe 
dos empresários apresentaram ações 
diretas de inconstitucionalidade ao 
Supremo Tribunal Federal, clamando 
pela suspensão imediata da eficácia 
da Portaria”, observa o deputado em 
seu relatório.

A apresentação do PDL 857 e o 
parecer favorável são frutos da mo-
bilização das confederações e centrais 
que integram o Fórum Sindical dos 
Trabalhadores, entre elas a CNTS, 
nas denúncias dos prejuízos que a 
portaria representa para a organi-
zação sindical brasileira. Na ADI 
4120 e em documentos entregues a 
deputados e senadores, o FST ressalta 
que “a norma priva, obstaculariza, no 
nascedouro, a fundação de entidades 
e desestabelece as entidades de grau 
superior já existentes”.

“A portaria cria obstáculos para 
a sindicalização e implica prejuízo 
irreversível para as entidades e para 
o direito sindical, ao instituir o plu-
ralismo sindical, prática condenada 
pela Constituição”, argumenta o 
vice-presidente da CNTS, João Ro-
drigues Filho, que tem participação 
ativa nas atividades no Congresso 
Nacional e também nas discussões 
com as demais entidades sindicais.

Os dirigentes sindicais estiveram 
em audiências com os deputados 
Pedro Fernandes (PTB-MA), presi-
dente da Comissão de Trabalho, e o 
relator, Laércio Oliveira, e levaram 
estatísticas de editais de convocação 
para criação de sindicatos e federações 
paralelas a entidades já existentes, que 
comprovam que a Portaria 186 levará 
à destruição da organização sindical 
no Brasil, ao desobedecer o princípio 
constitucional da unicidade sindical. 
De acordo com as estatísticas, desde a 
publicação da Portaria 186, em 10 de 
abril de 2008, até do dia 14 de outubro, 
foram mais de 130 publicações de 
editais de comissões pró-fundação de 
sindicatos, federações e confederações 
de trabalhadores e patronais.

Em reunião realizada dia 21 em São 
Paulo, coordenada pelo FST Nacional e 
FST São Paulo, os dirigentes sindicais 
avaliaram o caos provocado pela Por-
taria e definiram estratégias de ações 
junto ao Congresso Nacional, onde 
vão buscar a aprovação imediata do 
PDL 857 nas comissões e no plenário, 
e também junto ao Supremo Tribunal 
Federal, onde cinco ADIns, sendo uma 
do FST, aguardam julgamento.

A Portaria 186 não preocupa ape-

nas os dirigentes das confederações 
e federações. Ela é alvo de críticas 
da maioria das centrais sindicais e 
também é rechaçada por juristas que 
sempre estiveram engajados nas lutas 
dos trabalhadores. Edésio Passos, ex-
deputado federal do PT/PR e assessor 
técnico do Departamento Intersindical 
de Assessoria Parlamentar (Diap), foi 
um dos primeiros a listar suas “imper-
feições”. Para ele, vários dos 34 artigos 
da portaria cumprem o papel de aper-
feiçoar o processo de registro e de alte-
ração dos estatutos das entidades. Há, 
porém, “falhas, imperfeições e ilegali-
dades na portaria, que a comprometem 
parcialmente e indicam a necessidade 
de sua imediata revisão”. 

No mesmo rumo, o histórico advo-
gado José Carlos Arouca, desembar-
gador aposentado do TRT e membro 
da Academia Nacional de Direito 
do Trabalho, ressalta que a interfe-
rência indevida dos governos fere a 
“autonomia sindical” e desrespeita a 
própria Constituição, que determina a 
combinação da autonomia com a uni-
cidade. Ele avalia que a Portaria 186 é 
um dos piores golpes na unicidade na 
história do país. O DIAP reuniu quatro 
pareceres de advogados e juristas re-
nomados relativos à Portaria 186 como 
forma de subsidiar os debates e ações 
das entidades sindicais. Os textos 
são de Amauri Mascaro Nascimento, 
Edésio Passos, Hélio Gherardi e José 
Carlos Arouca e estão disponíveis 
na página da CNTS. Leia também a 
íntegra do projeto e sua justificativa 
na Agência CNTS 120 e na página da 
Confederação, www.cnts.org.br, no 
item documentos.

Nelson Marquezelli Laércio Oliveira
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Encerrada a audiência pública 
para debater a Argüição de 
Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) 54, em que 
a CNTS pede a descaracterização, 
como crime de aborto, da antecipação 
do parto de fetos anencefálicos, o mi-
nistro relator, Marco Aurélio, desta-
cou a ampliação dos esclarecimentos, 
o que vai permitir que o Supremo 
Tribunal Federal decida com mais 
segurança e atenda aos interesses 
da sociedade em geral. O ministro 
assegurou que o STF decidirá com 
base na preservação da saúde física 
e psíquica da mulher.

Na audiência,  dividida em 
quatro sessões, terceira na história 
da Corte, foram ouvidos ministros 
de Estado e representantes de 25 
entidades ligadas a cientistas, re-
ligiosos e movimentos sociais. Se-
gundo o ministro, com os elemen-
tos apresentados, irá confeccionar 
o relatório e voto e pedir dia para 
julgamento da ação. Todos os pro-
nunciamentos serão integrados ao 
processo e DVDs serão encaminha-
dos aos ministros do Supremo. 

Para o advogado Luis Roberto 
Barroso, procurador da CNTS, foram 
quatro sessões longas e extremamen-
te proveitosas, com participação de 
“pessoas de grande qualificação 
técnica e moral”. 

O representante do Ministério 
Público, o subprocurador-geral da 
República Mário Gisi, destacou que  
as sessões demonstraram o quão ne-
cessário é ouvir diversos segmentos, 

e a Corte, por mais 
sábia que seja, não 
teria condições de 
coletar tantos dados 
e tantas diferentes 
posições trazidas pe-
los especialistas. Para 
ele o ponto principal 
na questão é o direito 
de escolha da mulher 
e que os credos reli-
giosos ou morais não 
podem se sobrepor 
a este entendimen-
to. “Espera-se que 
esta corte assegure 
os valores mais caros 
à democracia, que 
formatam o Estado, 
para regular as relações entre cida-
dãos, mas sem admitir a imposição 
dos valores do espírito”. A Procura-
doria deverá apresentar sua opinião 
antes de o ministro Marco Aurélio 
concluir seu voto.

Na última sessão da audiência, 
dia 16 de setembro, a ministra da 
Secretaria Especial de Políticas para 
as Mulheres, Nilcéia Freire, disse 
que a iniciativa do STF em promover 
a audiência pública sobre o tema 
engrandece o Judiciário brasileiro e 
a decisão que for tomada terá uma 
legitimidade muito mais ampla junto 
à sociedade brasileira. No caso de 
o STF decidir pela possibilidade de 
escolha da mulher ter ou não o bebê 
sem cérebro, a ministra manifestou 
sua defesa pela ampliação dos ser-
viços do SUS para que as mulheres 

ADPF 5
4 – Anen

ceFA
liA

STF decidirá pela preservação da 
saúde física e psíquica da mulher

mais pobres tenham acesso aos pro-
cedimentos.

Em nome do Conselho Nacional 
de Direitos da Mulher, do qual é 
presidente, a ministra disse que, 
desde 2004, o Conselho se mani-
festou favorável a interrupção da 
gravidez de fetos anencéfalos. O 
que o Conselho defende, de acordo 
com ela, é que a mulher seja vista 
como sujeito de direito em quais-
quer circunstâncias e, portanto, 
seja respeitada como tal. Ela disse 
que as mulheres não necessitam de 
tutela seja do Estado, de instituições 
de natureza religiosa ou de insti-
tuição médica, mas necessitam de 
informação e apoio para tomarem 
suas decisões.

A ministra lembrou que a Amé-
rica Latina e o Brasil já se compro-

meteram em tratados internacionais, 
como na convenção de eliminação 
de todas as formas de discriminação 
contra a mulher e também na con-
venção de Belém do Pará, “que veio 
para punir e erradicar toda forma 
de violência contra as mulheres, en-
tendendo como violência qualquer 
procedimento que cause sofrimento 
psíquico ou físico a qualquer mu-
lher”. (Fonte: STF)

NÃO ME OBRIGUE A SOFRER

Campanha pelo direito à interrupção 
da gestação em caso de anencefalia

A anencefalia é uma má-formação incompatível 
com a vida. No Brasil, as mulheres grávidas de fetos 
com anencefalia são obrigadas a manter a gestação para 
enterrar o feto, instantes após o parto. Quase todos os 
países democráticos do mundo autorizam a interrupção 
da gestação de um feto com anencefalia.

O Supremo Tribunal Federal decidirá se as mulheres 
poderão interromper a gestação em caso de anencefalia. O 
pedido da ADPF 54 é pelo direito de evitar o sofrimento. 
Nenhuma mulher deve ser obrigada a interromper a 
gestação. Nenhuma mulher deve ser obrigada a manter 
a gestação de um feto que morrerá.

Apóie esta causa. Assine a petição.
http://www.petitiononline.com/ADPF54/petition.

html
Assista ao vídeo da campanha no sítio www.cnts.

org.br
Assista ao vídeo da campanha no You Tube
Assista ao documentário “Uma História Severina”,
de Debora Diniz e Eliane Brum, no Google Video.
Assista ao documentário “Quem são elas?”,
de Debora Diniz, no Google Video.
Saiba tudo sobre anencefalia. Faça o download do 

dossiê
Anencefalia: o pensamento brasileiro em sua plura-

lidade no site da Anis.

Em defesa dos membros da categoria profissional da 
saúde que estão sujeitos a constrangimentos de toda a 
ordem, inclusive de natureza penal, e do direito à saúde e 
dignidade da gestante, a CNTS convoca os trabalhadores 
em geral e a sociedade a se engajarem na Campanha pelo 
direito à interrupção da gestação em caso de anencefalia 
e convoca suas entidades filiadas e vinculadas a divulgar 
o vídeo e coletar assinaturas de apoio à campanha.

O ministro da Saúde, José Gomes 
Temporão, defendeu que a escolha 
de ter ou não um bebê sem cérebro 
(anencéfalo) pertence à mãe. Ele 
explicou que a anencefalia é uma 
má formação incompatível com a 
vida fora do útero e que um feto 
com anencefalia não sobrevive ao 
parto. Essa é “uma certeza médica e 
científica atestada pela Organização 
Mundial de Saúde”, afirmou. Tem-
porão apóia a ação que visa a garan-
tia do direito de escolha da mulher 
grávida sobre a antecipação do parto 

nesses casos. “O Ministério da Saúde 
defende essa garantia fundamenta-
do, entre outras razões, na dolorosa 
experiência de manejo de situações 
em que mães são obrigadas a levar 
sua gestação a termo mesmo saben-
do que o feto não sobreviverá após 
o parto”, sustenta.

O ministro defendeu que a 
decisão sobre o momento do parto 
seja da mulher. Explicou que o 
SUS é capaz de dar um diagnóstico 
seguro sobre anencefalia e que está 
preparado para acompanhar todas 

as fases com a gestante, desde o 
momento em que é informada 
sobre o problema até a orientação 
para procurar o Judiciário, fazer 
o enterro do natimorto ou como 
planejar uma nova gestação.

O ministro falou que a tarefa 
de trabalhar por uma sociedade 
composta por brasileiros saudáveis 
física e mentalmente requer, no 
início desse terceiro milênio, sus-
tentar a defesa da saúde como um 
processo que promove a civilidade. 
(Fonte: STF)

Ministro da Saúde defende antecipação do parto 

Pesquisa feita em todo o Brasil pelo 
Ibope mostra que 72% das mulheres ca-
tólicas entrevistadas são a favor de que 
grávidas de feto anencéfalo tenham o di-
reito de optar entre interromper a gestação 
ou mantê-la. O índice vai a 77% na faixa 
dos 25 aos 29 anos. O porcentual é um 
pouco maior do que os 70% registrados 
há quatro anos, quando o levantamento 
foi realizado pela primeira vez. O levanta-
mento do Ibope foi feito a pedido das or-
ganizações não-governamentais Católicas 
pelo Direito de Decidir e Anis - Instituto 
de Bioética, Direitos Humanos e Gênero. 
Foram entrevistadas 2.002 pessoas em 24 
Estados e no Distrito Federal, entre 11 e 
15 de setembro. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), apenas países 
muçulmanos e parte da América Latina 
proíbem a antecipação do parto. 

72% das 
católicas apóiam

A CNTS continua o trabalho 
pela votação do PLS 131/01. O vice-
presidente, João Rodrigues Filho, e o 
assessor parlamentar, Marco Antônio 
Campanella, buscam junto ao sena-
dor Paulo Paim e demais senadores 
que apóiam a proposta, acelerar a 
votação do PLS 131/01, que cria o 
Serviço Social da Saúde (SESS) e o 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
da Saúde (SENASS). A idéia é evitar 
a realização de audiência pública na 
Comissão de Educação (CE), uma vez 
que o tema já foi debatido em audiên-
cia pública conjunta com a Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS).

“Os mesmos senadores já debate-
ram o projeto em audiência anterior, 
portanto, vamos buscar a celeridade 
na votação da proposta”, explica 

João Rodrigues. O requerimento para 
realização de nova audiência pública 
foi feito pelo senador Augusto Bote-
lho (PT-RR), relator do PLS, o que 
impediu o projeto de ser votado na 
CAS, do Senado Federal, na reunião 
do dia 13 de agosto. A aprovação 
do requerimento condicionou que a 
nova audiência deveria ser realizada 
ainda no mês de setembro. Com o 
esvaziamento do Congresso nacio-
nal por conta das eleições isso não 
aconteceu.

O diretor da CNTS, José Caetano 
Rodrigues, acompanhou a reunião da 
CAS e criticou o adiamento da vota-
ção do projeto. “O adiamento trouxe 
uma frustração, pois a matéria está 
extremamente amadurecida e há con-
senso da CNTS e da CNS em torno do 

parecer do relator, que acatou emen-
da da Confederação assinada pelo 
senador Paulo Paim. Percebemos 
certa manobra das forças contrárias 
no sentido de postergar ainda mais a 
aprovação do projeto. Mas sabemos, 
de antemão, que não há volta e a 
CNTS está preparada para o debate”, 
afirmou José Caetano.

Se for mantida a realização da 
audiência, a CNTS participará da 
mesa de debates. Antes da última 
reunião, a Diretoria da Confedera-
ção, por seu presidente, José Lião de 
Almeida, enviou ofício à presidente 
da CAS, senadora Patrícia Sabóia 
(PSB-CE), ao relator e demais mem-
bros da Comissão apresentando sua 
defesa e solicitando o voto favorá-
vel ao PLS 131.

CNTS busca votação célere do PLS 131/01

José Caetano e Barroso com Marco Aurélio
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Em princípio, numa análise sim-
plista da legislação específica, não 
se encontra nenhuma norma que 
estabeleça o abono de falta para o 
caso da mãe que acompanhar o filho 
ao médico. Contudo, basta avançar 
um pouco mais nesta análise, em 
especial, na interpretação de normas 
gerais, como fonte subsidiária, para 
se encontrar resposta convicta sobre o 
assunto. Por exemplo, o Código Civil 
Brasileiro, em seus artigos 1.634, II, e 
1.638, II, estabelece a perda do poder 
familiar, por decisão judicial, aos pais 
que abandonarem seus filhos, não lhes 
provendo assistência geral. O Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) - 
Lei nº 8.069/90 dispõe sobre a prote-

ção integral à criança e ao 
adolescente e estabelece 
no artigo 4º, que é dever da 
família, da comunidade, 
da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, 
com absoluta prioridade, 
a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde 
da criança e do adolescen-
te. No âmbito do Código 
Penal, pelo menos dois 
importantes artigos tipifi-
cam o abandono e a falta 
de assistência ao menor: 
o art. 244 diz que é crime deixar, sem 
justa causa, de prover a subsistência e 
assistência de filho menor de 18 anos. 
Recentemente, em Fernandópolis (SP) 
a Justiça, com base no artigo 133, do 

Código Penal, determinou 
a prisão preventiva de 
uma mulher que deixou a 
filha de 6 anos sozinha em 
casa, sem assistência. 

Portanto, a omissão dos 
pais em socorrer o seu fi-
lho doente acarreta crime, 
além da possibilidade da 
perda da guarda do me-
nor. Assim, não se pode 
nem pensar em exigir que, 
principalmente a mãe, 
muitas vezes único arrimo 
de família, numa situação 

dessas, abandone o seu filho doente, 
com receio de punições e descontos 
no seu já escasso salário, praticado por 
empresas mesquinhas e desumanas, 
que na Justiça do Trabalho, podem 

ser processadas, inclusive por danos 
morais e até na esfera criminal, como 
cúmplices ou concorrentes do crime 
de abandono de menor. 

Os Tribunais Regionais do Traba-
lho também já estão adotando essa tese 
de que a falta no serviço para levar o 
filho ao médico, deve ser remunerada. 
O TRT de São Paulo já editou o Prece-
dente nº 37 que, embora incompleto, 
já é um avanço sobre a questão. O 
SINSAUDE-SP defende esta tese e está 
lutando para concretizá-la na categoria 
da saúde, que têm as mulheres como 
principal recurso humano. Vamos 
lutar juntos! 

*Secretário-Geral do SINSAUDE-SP, 
diretor de Assuntos Trabalhistas e 

Judiciários da CNTS

Falta para acompanhar filho ao médico deve ser abonada?

A Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Saúde ajuizou 
Mandado de Injunção contra o 

Presidente da República, por omissão na 
regulamentação do §4º, incisos II e III, 
do artigo 40, da Constituição Federal, 
que dispõe sobre aposentadoria espe-
cial. A representação se faz em favor 
dos trabalhadores no setor público de 
saúde, para quem trabalha em condi-
ções comprovadamente insalubres e/
ou em atividade de risco, nos diversos 
estabelecimentos prestadores de servi-
ços de saúde no território brasileiro. A 
CNTS busca no Poder Judiciário “uma 
solução eficaz que vise restabelecer seus 
direitos, feridos por omissão” do Poder 
Executivo.

A norma constitucional, argumenta 
a ação, ao prever o regime de previdên-
cia de caráter contributivo e solidário, 
mediante contribuição do respectivo 
ente público, dos servidores ativos e ina-
tivos e dos pensionistas, veda a adoção 
de requisitos e critérios diferenciados 
para a concessão de aposentadoria, en-
tre outros, aos servidores que exerçam 
atividades de risco e cujas atividades 
sejam exercidas sob condições especiais 
que prejudiquem a saúde ou a integri-
dade física.

A “cura” deste vazio, segundo o 
assessor jurídico da Confederação, 
Marco Túlio de Alvim Costa, seria a 
aplicação, por analogia, do princípio 
que rege a aposentadoria especial para 
os trabalhadores do setor privado, con-
substanciado no artigo 57 e seu §1º, da 
Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos 

de Benefícios da Previdência Social, 
que prevê aposentadoria especial, com 
salário integral, “ao segurado que tiver 
trabalhado sujeito a condições especiais 
que prejudiquem a saúde ou a integrida-
de física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) 
ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme 
dispuser a lei”.

Ao propor a demanda, a CNTS o 
faz “tendo em vista a constatação da 
flagrante necessidade de buscar estabe-
lecer critérios específicos e de aplicação 
coletiva em favor de uma gama de servi-
dores – municipais, estaduais e federais 
– que se encontram no exercício de suas 
funções, em situação especial, mas sem 
a certeza do pleno direito à respectiva 
aposentadoria”. E lembra que não são 
poucas as ações individuais já postu-
ladas perante o Supremo, contendo a 
mesma reivindicação, todas com êxito.

Em sua exposição, a CNTS ressalta a 
importância do Mandado de Injunção, 
“instrumento constitucional que veio 
para suprir as omissões legislativas 
decorrentes da inércia dos legisladores, 
face a inexistência de uma regra regula-
dora da norma constitucional de eficácia 
limitada, como na espécie” e argumenta 
que “a bem do Estado Democrático de 
Direito e dos mais comezinhos preceitos 
constitucionais, o Poder Judicante não 
pode permitir que qualquer cidadão seja 
prejudicado por esta omissão”.

A Confederação lamenta que, pas-
sados longos 20 anos da vigência da 
Constituição Federal, o Poder Executivo 
“permaneceu inerte, omisso e alheio às 
angústias dos servidores especiais que 

foram abarcados pela nova 
ordem constitucional” e 
a necessidade de o Poder 
Judiciário ser “obrigado, 
nestas circunstâncias, a 
elaborar normas regula-
mentadoras para tornar 
viável o pleno exercício de 
consagrado direito previs-
to na Constituição Fede-
ral”. Segundo a Carta, cabe 
ao Supremo “estabelecer 
para o caso concreto e de 
forma temporária, até a 
vinda da lei complementar 
prevista, as balizas do exercício do direito 
assegurado constitucionalmente”.

“Com o advento da EC 20/98, o que 
era faculdade passou a ser obrigação, 
que vem sendo descumprida. E para 
tirar de vez qualquer dúvida acerca da 
matéria, foi promulgada a EC 47/05, 
dando nova redação ao dispositivo”, ex-
plica Marco Túlio de Alvim. Ele destaca 
que hoje, segundo fonte do Ministério 
da Saúde (DataSUS), o setor público da 
saúde conta com um contingente apro-
ximado de 1.2000.000 servidores, nas 
três esferas. Destes, calcula que 800 mil 
trabalham em locais insalubres e/ou em 
atividade de risco. E destes, imagina-se 
algo em torno de 10% já podem se bene-
ficiar da aposentadoria especial.

“Ainda que aleatórios, os números são 
muito próximos da realidade que vive o 
setor, e se houvesse uma campanha da 
Impetrante (CNTS), fomentando o in-
gresso de ações individuais, poderíamos 
chegar a um volume de ações que não nos 

interessa patrocinar e, com 
toda certeza, nem a Vos-
sas Excelências conhecer, 
processar e julgar. Obje-
tiva-se, com isso, obter ao 
máximo o rendimento da 
lei, com o mínimo de atos 
processuais, exercendo 
relevante papel social. É 
a materialização do prin-
cípio da economia pro-
cessual, proporcionando, 
inclusive, meios para que 
outros princípios possam 
ser recepcionados, como o 

da celeridade”, ressalta na ação.
A CNTS analisa que “é tempo de se 

refletir sobre a timidez inicial do Su-
premo quanto ao alcance do Mandado 
de Injunção, ao excesso de zelo, tendo 
em vista a separação e harmonia entre 
os Poderes. É tempo de se perceber a 
frustração gerada pela postura inicial, 
transformando o Mandado de Injunção 
em ação simplesmente declaratória do 
ato omissivo, resultando em algo que 
não interessa, em si, no tocante à pres-
tação jurisdicional ao cidadão”.

E ressalta que o Mandado de Injun-
ção não tem como finalidade “lograr-se 
simples certidão da omissão do Poder 
incumbido de regulamentar o direito a 
liberdades constitucionais, a prerrogati-
vas inerentes a nacionalidade, à sobera-
nia e à cidadania. Busca-se o Judiciário 
na crença de lograr a supremacia da Lei 
Fundamental, a prestação jurisdicional 
que afaste as nefastas conseqüências da 
inércia do legislador”.

CNTS vai ao Supremo em 
defesa da aposentaria especial

Marco Tulio Alvim
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 Ministério do Trabalho e Emprego
Secretaria de Relações do Trabalho
Coordenação-Geral de Relações do Trabalho

Nota Técnica CGRT/SRT/MTE Nº 81/2008

Trata-se de considerações a respeito do substitutivo 
do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 4.302-C, de 1998, 
que altera dispositivos da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 
que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas 
e dá outras providências e dispõe sobre as relações de trabalho 
na empresa de prestação de serviços a terceiros, aprovado na 
Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Públi-
co - CTASP da Câmara dos Deputados em 15/10/2008, 
com modificações.

2. O propósito do projeto em referência consiste em 
alterar dispositivos da Lei nº 6.019, de 1974, que trata da 
modalidade de trabalho temporário e incluir em seu bojo 
disposições acerca das relações de trabalho na empresa 
de prestação de serviços a terceiros.

3. Assim, passariam a ser regidos pela mesma lei, as 
relações de trabalho na empresa de trabalho temporário, 
na empresa de prestação de serviços e nas respectivas 
tomadoras de serviço e contratante.

4. O art. 2º da Lei 6.019 conceitua o trabalho tempo-
rário como sendo aquele prestado por pessoa física a uma 
empresa, para atender a necessidade transitória de substituição 
de seu pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordi-
nário de serviços.

5. O trabalho temporário é figura jurídica excepcional 
em nosso ordenamento jurídico, entendido como um 
contrato de emprego, do tipo pacto a termo, submetido 
a regramentos especiais da lei que o regulamenta. Nessa 
modalidade de contratação, o trabalhador está juridica-
mente vinculado a uma empresa de trabalho temporário, 
de quem recebe suas parcelas contratuais, mas presta 
serviços a outra empresa, para atender à necessidade 
transitória de substituição do pessoal regular e perma-
nente ou a acréscimo extraordinário de serviços. Há, aqui, 
a típica intermediação de mão-de-obra e a única situação 
de terceirização lícita em que se permite a pessoalidade e a 
subordinação diretas do trabalhador terceirizado perante 
o tomador de serviços.

6. Pretende a proposição em comento substituir uma 
das circunstâncias hábeis a autorizar a contratação pela 
empresa, qual seja, o acréscimo extraordinário do servi-
ço, por outra que em nada altera o espírito da redação 
anterior: o atendimento à demanda complementar de 
serviços.

7. Observa-se que as mesmas necessidades empresa-
riais atendidas pelos trabalhadores temporários podem 
ser preenchidas por empregados submetidos a contrato 
celetista por tempo determinado art. 443 da CLT (1)) e que 
o rol de direitos previstos pela norma que regulamenta o 
trabalho temporário é mais reduzido do que o dirigido 
aos trabalhadores regulados pela CLT, mesmo quando 
submetidos estes a contratos a termo, motivo pelo qual 
acredita-se que a contratação direta pela empresa toma-
dora deve ser estimulada.

8. Desse modo, entende-se que qualquer alteração 
nas hipóteses autorizadas de contratação de trabalha-
dores temporários é desprovida de sentido caso vise 
simplesmente modificar a redação legal sem qualquer 
alteração em seu conteúdo e sem extensão aos traba-

lhadores temporários dos demais direitos previstos aos 
empregados celetistas.

9. O art. 6º da Lei nº 6.019 dispõe acerca dos docu-
mentos que deverão instruir o pedido de registro da 
empresa de trabalho temporário perante este Ministério 
do Trabalho e Emprego. O projeto em análise reduz o rol 
de documentações exigidas por aquele dispositivo legal, 
suprimindo a necessidade de apresentação de documen-
tos salutares à comprovação de idoneidade da empresa 
temporária no que se refere, inclusive, a sua conseqüente 
responsabilização jurídica em caso de inadimplemento 
de obrigações relativas a seus empregados. Entre os do-
cumentos excluídos citem-se a apresentação da Relação 
Anual de Informações Sociais - RAIS, que, entre outros 
escopos, individualiza o trabalhador e serve de base para 
o pagamento do abono salarial, e a prova de propriedade 
do imóvel-sede ou recibo referente ao último mês relativo 
ao contrato de locação, que, em última análise, garante ao 
trabalhador em caso de demanda judicial a ciência acerca 
da localização de seu possível credor.

10. Ademais, verifica-se que o requisito constante no 
inciso III, da nova redação proposta ao art. 6º pelo projeto, 
de comprovação pela empresa de possuir capital social de, 
no mínimo cem mil reais, está por demais defasado, visto 
que não corresponde sequer à metade do atualmente exi-
gido pela alínea b(2) do comando normativo em vigor.

11. A nova redação proposta ao art. 10 da lei em 
referência estende o prazo máximo para a utilização pela 
empresa tomadora dos serviços do trabalhador temporá-
rio de três meses para cento e oitenta dias, com possibi-
lidade de prorrogação por até noventa dias, podendo o 
contrato temporário com um mesmo trabalhador chegar 
a vigorar por nove meses.

12. Possibilita, ainda, o caput 3º daquele dispositivo 
proposto, a alteração do prazo previsto mediante acor-
do ou convenção coletiva, permitindo, por via legal, na 
prática, a contratação temporária pelo prazo que convier 
ao tomador.

13. A possibilidade do contrato temporário chegar 
aos nove meses pretendidos, ou, o que seria mais la-
mentável, a prazos ainda superiores determinados em 
negociação coletiva, entra em contradição com o próprio 
espírito da lei em exame. De fato, a coerência com a 
transitoriedade que rege a relação de trabalho formulada 
pela lei nº 6.019, de 1974, inadmite aumento do prazo de 
contratação do trabalhador temporário. Tal alargamento 
prejudica o trabalhador à medida que incentiva essa mo-
dalidade de contratação, em detrimento da contratação 
direta e por prazo indeterminado ou determinado regida 
pela CLT.

14. Propõe, ainda, o texto do projeto, alterar a redação 
do art. 12 da lei nº 6.019, que dispõe acerca dos direitos 
trabalhistas do trabalhador temporário. O referido dispo-
sitivo em vigor arrola direitos bem mais reduzidos que os 
concedidos aos trabalhadores regulados pela CLT, muito 
embora deva ser reconhecido o crescente esforço da juris-
prudência trabalhista no sentido de mitigar seu caráter 
flagrantemente discriminatório por meio da aplicação 
do preceito isonômico contido na alínea “a”, daquele 
comando legal, que assegura comunicação remuneratória 
entre o trabalhador temporário e o empregado de mesma 
categoria da empresa tomadora, de modo a estender 
ao trabalhador terceirizado todas as verbas contratuais 
percebidas pelo empregado efetivo ou tomador.

15. Ainda que o supramencionado posicionamento 
jurisprudencial seja quase unânime na ordem justraba-
lhista brasileira, a proposta de redação do substitutivo 
em análise ao art. 12 reduz ainda mais o rol de direitos 
do trabalhador temporário, no contra fluxo de toda a 
construção doutrinária e judicial a respeito do tema.

16. De fato, restaram ao trabalhador temporário, de 
acordo com a nova redação proposta, direitos contidos 
em magros três incisos, onde deveria haver a completa 
extensão a essa categoria de trabalhadores de todos os 
direitos previstos aos empregados celetistas. Tal discri-
minação é inadmissível e rebaixa drasticamente o padrão 
civilizatório dos trabalhadores temporários. 

17. Mesclando dois assuntos que, no entender desta 
Pasta são independentes, o substitutivo ao projeto em 
estudo inclui no corpo da Lei nº 6.019 dispositivos que 
tratam do tema da prestação de serviços a terceiros.

18. Ainda que seja consenso no âmbito deste Ministé-
rio do Trabalho e Emprego que a contratação de serviços 
terceirizados deva ser regulamentada, entende-se que, 
conforme adiante será demonstrado, o projeto em análise 
tratou de forma muito simplória e lacunosa fenômeno tão 
importante de contratação. Senão, vejamos:

19. O art. 2º do projeto determina que a lei do trabalho 
temporário passaria a vigorar acrescida dos arts. 4º-A, 
4º-B, 5º-A, 5º-B, 19-A, 19-B e 19-C.

20. O art. 4º-A conceitua empresa prestadora de ser-
viços a terceiros a pessoa jurídica de direito privado destinada 
a prestar à contratante serviços determinados e específicos e, 
em seu parágrafo primeiro, dispõe que tal empresa contrata, 
remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores ou 
subcontrata outras empresas para a realização desses serviços. 
Mais adiante, o parágrafo segundo daquele dispositivo 
determina que não se configura vínculo empregatício entre os 
trabalhadores, ou sócios das empresas prestadoras de serviços, 
qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante. 

21. Do texto do dispositivo supra infere-se que a 
subcontratação de serviços pela empresa contratada é 
permitida sem restrições e controles. A subcontratação 
irrestrita não prevista no contrato original é forma de 
precarização dos direitos do trabalhador, tendo em vista 
que não possibilita a efetiva identificação dos respon-
sáveis pelas obrigações trabalhistas dos trabalhadores 
envolvidos. Tal problemática poderia ser solucionada 
com a obrigatoriedade de previsão no contrato original 
da possibilidade de subcontratação de parte dos serviços 
terceirizados, de monitoramento do contrato pela contra-
tante e de comprovação, pela contratada, do cumprimento 
das obrigações trabalhistas relativas aos empregados que 
participarem da execução dos serviços, com identificação 
individual de cada um deles.

22. Quanto à determinação prevista no parágrafo 
segundo, observa-se que carece de complementação. 
Ocorre que, de fato, sendo civil a relação contratual 
existente entre as partes não há que se falar em relação 
de emprego entre os empregados da contratada e muito 
menos de seus sócios e a contratante. Todavia, faz-se ne-
cessário que seja excepcionada a hipótese de na prestação 
dos serviços ficar configurada a relação de emprego nos 
termos do caput art.3º da CLT.

23. O art. 4º-B arrola os requisitos necessários ao 
funcionamento da empresa de prestação de serviços a 
terceiros. Foram exigidos, por tal dispositivo a prova de 
inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa 

MTE emite nota técnica pela 
rejeição do PL 4.302/98

O Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Nota 
Técnica 81/2008 da Coordenação-Geral de Relações do 
Trabalho, da Secretaria de Relações do Trabalho (SRT), 

propõe a rejeição do PL 4.302/98, que dispõe sobre o trabalho tem-
porário nas empresas urbanas e sobre as relações de trabalho na 
empresa de prestação de serviços a terceiros, aprovado na Comissão 
de Trabalho da Câmara dos Deputados. “Tendo-se demonstrado 

que o substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 4.302 C, 
de 1998, com as modificações realizadas pela Comissão de Trabalho 
de Administração e Serviço Público - CTASP da Câmara dos De-
putados não se presta a regulamentar de forma eficaz as relações 
de trabalho temporário e contratação de serviços terceirizados, 
opina-se por sua rejeição”, conclui o parecer. A seguir, a íntegra 
da Nota Técnica.

1 - Art. 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente; verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado. §2º o contrato por prazo determinado só será válido em se tratando: a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo; b) de atividades empresariais de caráter transitório; c) de contrato de experiência.
2 - Art. 6°. O pedido de registro para funcionar deverá ser instruído com os seguintes documentos: ... b) prova de possuir capital social de no mínimo quinhentas vezes o valor do maior salário mínimo vigente no País.
3 - Art. 12. Ficam assegurados ao trabalhador temporário os seguintes direitos: a) remuneração equivalente à percebida pelos empregados de mesma categoria da empresa tomadora ou cliente calculados à base horária, garantida, em qualquer hipótese, a percepção do salário mínimo regional.
4 - No trabalho temporário, o produto da contratação é a mão-de-obra do trabalhador; já no contrato de prestação de serviços terceirizados o produto do contrato é o serviço especializado prestado pela contratada e não a mão-de-obra de seus empregados.
5 - Art. 3º. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
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Jurídica, seu registro na Junta Comercial, além de capital 
social compatível com o número de empregados.

24. Entende-se que apenas os requisitos mencionados 
não são aptos a assegurar a contratação de empresa idônea 
pela contratante, visto que a ausência de documentos com-
probatórios da regularidade da contratada perante seus 
empregados, como por exemplo, certificado de regulari-
dade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
comprovante de entrega da Relação Anual de Informações 
Sociais - RAIS e Certidão Negativa de Débito - CND da 
Previdência Social, podem ensejar contratações de empre-
sas que tangenciem a aplicação da legislação trabalhista 
e colaborem, conseqüentemente, com a precarização dos 
direitos do trabalhador.

25. Ademais, acredita-se que o número de empre-
gados da contratada não é elemento preciso para ser 
utilizado como parâmetro de solvência de seu capital 
social, tendo em vista que o grau de qualificação do 
trabalhador e a especialização da atividade da empresa 
podem vir a ser inversamente proporcionais ao número 
de empregados contratados.

26. O art. 5º-A define contratante como a pessoa física 
ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de 
serviços determinados e específicos. Verifica-se, aqui, impre-
cisão quanto à pessoa contratante, tendo em vista que não 
está definida a natureza jurídica de tal ente. Assim, no 
silêncio do dispositivo, a conclusão a que pode chegar 
o aplicador da lei é que esta modalidade de contratação 
também seria aplicável às pessoas jurídicas de direito pú-
blico, o que, no entender desta Pasta, seria uma extensão 
inconveniente, já que a administração direta, autárquica 
e fundacional tem premissas de contratações próprias e 
ainda mais limitativas, que não se adequam às determi-
nações genéricas do projeto em referência.

27. O §4º do art. 5°-A determina que a contratante 
poderá estender ao trabalhador da empresa de prestação de ser-
viços o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição 
destinado aos seus empregados, existentes nas dependências 
da contratante, ou local por ela designado. Entende-se que 
tal dispositivo deveria prever a obrigatoriedade de tais 
atendimentos aos empregados da contratada, quando 
esta não os prestar, e não uma mera faculdade, no intuito 
de coibir, de fato, discriminação eventualmente gerada 
entre trabalhadores de empresas diversas que prestam 
serviços nas mesmas instalações. 

28. Vale ressaltar, que o texto do projeto, na parte que 
se presta a regular o trabalho temporário, determina a ex-
tensão obrigatória do atendimento médico, ambulatorial 
e de refeição destinado aos empregados da contratante, 
ao trabalhador da empresa de trabalho temporário. As-
sim, se a isonomia impõe-se até mesmo na terceirização 
temporária, de curto prazo, muito mais necessária sua 

imposição às situações de terceirização permanentes, nas 
quais os casos de discriminação podem ser muito mais 
graves e constantes.

29. O §5º do dispositivo em análise trata da res-
ponsabilização da empresa contratante no que tange 
às obrigações trabalhistas referentes ao período em que 
ocorrer a prestação de serviços. O substitutivo, em seu 
original, previa que tal responsabilidade seria subsidiária. 
A Comissão de Trabalho de Administração e Serviço 
Público - CTASP da Câmara dos Deputados, todavia, 
transformou em solidária tal responsabilização.

30. Há de se admitir que a responsabilização 
solidária é o melhor meio de se garantir a satisfação 
judicial dos direitos do obreiro. Todavia, acredita-se que 
havendo efetivo controle, pela contratante, do ajuste 
celebrado entre ela e a empresa prestadora de serviços, 
com a integração ao contrato de documentos comproba-
tórios da regularidade dessa última empresa, inclusive 
no que se refere às obrigações trabalhistas perante seus 
empregados, além de monitoramento do contrato e 
individualização dos trabalhadores envolvidos na 
prestação dos serviços, a reponsabilização subsidiária 
daria mais lisura aos procedimentos de contratação. 
Isso porque tal controle obrigatório fadaria à extinção 
aqueles contratos celebrados com empresas inidôneas, 
já que a segurança jurídica advinda de uma adequada 
regulamentação legal, onde contratante e contratada 
estariam cientes de seus direitos e obrigações, forçaria, 
ainda que indiretamente, a realização de contratos mais 
equilibrados entre as partes, com melhor seleção, pela 
contratante, das empresas contratadas.

31. A responsabilidade solidária ficaria restrita, en-
tão, aos casos em que não houvesse cumprimento pela 
contratante das obrigações de efetuar controle rigoroso do 
pacto e de exigir na celebração do contrato os documentos 
supramencionados.

32. O art. 5º-B do projeto em exame determina que o 
contrato deverá conter: a qualificação das partes, a especi-
ficação do serviço a ser prestado, o prazo para realização 
do serviço e o valor. A CTASP alterando o substitutivo 
do Senado, aprovou a inclusão nesse dispositivo do 
inciso VI do art. 6º do projeto original, que determina 
que o contrato deverá conter multa e indenização pelo 
descumprimento de cláusula contratual ou de obrigações 
trabalhistas e previdenciárias.

33. Entende esta Pasta que a ausência de cláusula 
que garanta a comprovação pela contratada à con-
tratante do cumprimento das obrigações trabalhistas 
relativas aos empregados que participarem da execução 
dos serviços e ainda o monitoramento do contrato pela 
contratante, além de cláusula que preveja a resolução 
do contrato, quando identificado o inadimplemento 

das obrigações trabalhistas, esvazia o conteúdo da 
proposição, à medida que não assegura a satisfação dos 
direitos do trabalhador e não dá segurança jurídica à 
contratante em face de uma futura responsabilização 
judicial. Ademais, a obrigatoriedade de inclusão no 
contrato de multa e indenização pelo descumprimento 
de cláusula contratual, sem especificação clara acerca de 
seus pretensos credores e devedores, além da possível 
reversão de valores aos trabalhadores prejudicados, 
leva à inocuidade do dispositivo em exame.

34. Por fim, determina o projeto em seu art. 19-A, que 
o descumprimento do disposto em seu conteúdo sujeita 
a empresa infratora ao pagamento de multa e, esclarece, 
no §1º daquele dispositivo, que a fiscalização, a autuação 
e o processo de imposição das multas reger-se-ão pelo 
Título VII da CLT.

35. Ocorre que referida proposição não esclarece a 
que multa o dispositivo se refere, além de não instituir 
multas administrativas relacionadas ao descumpri-
mento dos aspectos relacionados ao contrato celebrado 
entre as partes. Deixou-se de prever, por exemplo, 
punição a contratante e contratada pela contratação de 
serviços não determinados ou genéricos ou pela não in-
clusão no contrato das cláusulas legais obrigatórias. A 
ausência de multa para as situações relatadas encoraja 
a não observância pelas partes de requisitos essenciais 
a essa modalidade de contratação e possibilita a preca-
rização dos direitos dos trabalhadores envolvidos na 
prestação dos serviços.

36. Feitas as considerações acima expostas, e tendo-
se demonstrado que o Substitutivo do Senado Federal ao 
Projeto de Lei nº 4.302-C, de 1998, com as modificações 
realizadas pela Comissão de Trabalho de Administração 
e Serviço Público - CTASP da Câmara dos Deputados 
não se presta a regulamentar de forma eficaz as relações 
de trabalho temporário e contratação de serviços tercei-
rizados, opina-se por sua rejeição.

Brasília, 20 de outubro de 2008

Hérica de Sampaio e Melo
Auditora-Fiscal do Trabalho / CGRT/SRT

De acordo. Ao Secretário de Relações do Trabalho.
Brasília, 20 de outubro de 2008.

Maria da Glória Bittencourt
Coordenadora-Geral de Relações de Trabalho

De acordo. Encaminhe-se cópia aos interessados.
André Luis Grandizoli

Secretário-Adjunto de Relações do Trabalho

1 - Art. 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente; verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado. §2º o contrato por prazo determinado só será válido em se tratando: a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo; b) de atividades empresariais de caráter transitório; c) de contrato de experiência.
2 - Art. 6°. O pedido de registro para funcionar deverá ser instruído com os seguintes documentos: ... b) prova de possuir capital social de no mínimo quinhentas vezes o valor do maior salário mínimo vigente no País.
3 - Art. 12. Ficam assegurados ao trabalhador temporário os seguintes direitos: a) remuneração equivalente à percebida pelos empregados de mesma categoria da empresa tomadora ou cliente calculados à base horária, garantida, em qualquer hipótese, a percepção do salário mínimo regional.
4 - No trabalho temporário, o produto da contratação é a mão-de-obra do trabalhador; já no contrato de prestação de serviços terceirizados o produto do contrato é o serviço especializado prestado pela contratada e não a mão-de-obra de seus empregados.
5 - Art. 3º. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.

Líderes partidários cobram  
votação urgente da Mensagem 389/03

Dirigentes do Fórum Sindical dos 
Trabalhadores, com a participação 
da CNTS e a colaboração do Depu-

tado Dagoberto (PDT-MS), conseguiram as 
assinaturas das lideranças do PDT, PMDB, 
PT, PR e PPS, em apoio à apreciação pelo 
plenário da Câmara Federal, da Mensa-
gem Presidencial 389/03, que propõe o 
arquivamento do PL 4.302/98, que dispõe 
sobre as relações de trabalho na empresa 
de trabalho temporário e na empresa de 
prestação de serviços a terceiros. Os líderes 
partidários representam mais que um terço 
dos deputados, quórum necessário para o 
requerimento de votação de proposta em 
regime de urgência. Os dirigentes das con-
federações e centrais sindicais que integram 
o FST vão continuar na busca do apoio dos 
demais partidos e junto ao presidente da 
Câmara, Arlindo Chinaglia. 

Paralelamente à mobilização na Câmara, os 
dirigentes do FST protocolaram requerimento no 
Ministério do Trabalho e Emprego, solicitando 
gestão do ministro Carlos Lupi para votação da 
Mensagem Presidencial e, consequentemente, o 
arquivamento do PL 4.302. Por meio da Nota Téc-

Antônio Cruz/Ag. Câmara

nica CGRT/SRT/MTE nº 81/2008, o MTE propõe 
a rejeição do PL 4.302/98, apontado como ineficaz 
para regulamentar as relações de trabalho tem-
porário e a contratação de serviços terceirizados. 
“Estamos solicitando às lideranças dos partidos 
que incluam a mensagem na pauta de votação em 

plenário ainda este ano. A terceirização 
desenfreada no mercado de trabalho é 
questão que precisa ser resolvida com 
urgência”, ressalta o vice-presidente 
da CNTS, João Rodrigues Filho, que 
participou da mobilização.

“O Fórum Sindical dos Trabalha-
dores agradece antecipadamente todos 
os líderes que subscreveram o requeri-
mento, num gesto nobre em defesa dos 
trabalhadores e contra o abuso na con-
tratação da mão-de-obra, extirpando 
inclusive os direitos previstos no artigo 
7º da Constituição Federal”, destacou 
o coordenador do FST Nacional, José 
Augusto da Silva Filho.

As ações do FST foram intensificadas 
após a aprovação do PL 4.302/98, do ex-
presidente Fernando Henrique Cardoso, 
na Comissão de Trabalho da Câmara, dia 

15 de outubro, com cinco destaques. A matéria ainda 
será examinada pela Comissão de Constituição e 
Justiça, antes de ir a votos no plenário. O projeto de 
lei representa o fim do vínculo empregatício, que 
poderá até existir no papel, mas dificilmente será 
adotado pelas empresas. (Com FST)

Marquezelli defende proposta na Comissão do Trabalho
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Se depender do Ministério do 
Trabalho, a contratação de 
serviços terceirizados por em-

presas privadas será dificultada ao 
máximo – ninguém poderá manter, 
por exemplo, contratos do mesmo 
serviço terceirizado por mais de cinco 
anos. Para o governo, se a empresa 
precisa dessa mão-de-obra por mais 
tempo, isso significa que a demanda 
não é por um serviço temporário, 
mas sim efetivo e continuado, que 
deve ser feito por um trabalhador 
fixo.

A figura do profissional liberal 
que abre e registra uma empresa 
para prestar serviços, a conhecida 
“empresa de um funcionário só”, 
também não será admitida. As duas 
decisões norteiam o anteprojeto de 
lei que foi encaminhado ao Planal-
to e, em data ainda a definir, será 
enviado ao Congresso para regula-
mentar “a contratação de serviços 
terceirizados por pessoas de nature-
za jurídica de direito privado”.

“O objetivo é não permitir a pre-
carização do trabalho. Enquanto eu 
estiver no comando do Ministério, a 
ordem é incentivar as contratações di-
retas pelas empresas, pelas regras da 
CLT, sem intermediação de nenhu-
ma natureza, e muito menos pelas 
empresas-gatos que arregimentam 
trabalhadores e não pagam seus di-
reitos”, disse o ministro Carlos Lupi. 
O anteprojeto vai ser analisado pela 
Advocacia Geral da União (AGU) e 
pela Casa Civil do Planalto. Do jeito 
que a proposta saiu do Ministério do 
Trabalho, a tendência é que o debate 
no Congresso se transforme numa 
batalha parlamentar.

Mesmo reconhecendo que mui-

tas empresas precisam contratar 
serviços terceirizados para as ativi-
dades-meio, esse tipo de contrata-
ção vai se tornar cada vez mais rara 
porque a proposta chega a estender 
os benefícios dos trabalhadores 
efetivos aos temporários. “Quem 
trabalha no mesmo ambiente, não 
importa se efetivo ou temporário, 
deve ter os mesmos benefícios”, 
disse Lupi.

Pela proposta do Ministério, se 
no contrato estiver escrito que os ser-
viços terceirizados serão prestados 
na sede da empresa contratante, os 
trabalhadores temporários deverão 
ter “acesso à estrutura disponível a 
seus empregados, no que se refere a 
(benefícios de) saúde, alimentação 
e transporte”. Se os empregados 
temporários trabalharem na sede 
da empresa prestadora dos serviços 
terceirizados ou qualquer outro 
local fora da empresa contratante 
dessa mão-de-obra, isso também 
cria responsabilidades adicionais. A 
proposta diz que a empresa contra-

tante, nesses casos, terá de manter o 
ambiente de trabalho, maquinário e 
instalações da empresa terceirizada 
em condições adequadas, inclusive 
quanto às normas de segurança e 
saúde no trabalho.

O anteprojeto é explícito quanto à 
responsabilidade das empresas que 
contratam serviços terceirizados no 
pagamento dos direitos trabalhistas 
desses empregados. Deixa claro 
que essas empresas, inclusive as 
subsidiárias, serão solidárias com 
os direitos trabalhistas, tenham ou 
não participação na contratação 
dessa mão-de-obra. A empresa será 
“solidariamente responsável” pelo 
eventual não-pagamento dos direitos 
trabalhistas dos terceirizados, “inclu-
sive se houver subcontratação”, diz 
o projeto.

Os terceirizados não podem ser 
proibidos de negociar a admissão 
efetiva pela empresa que contratou 
os serviços. O contrato que tiver 
essa cláusula será considerado nulo. 
As empresas de serviços reclamam 
algum tipo de “carência” para essa 
cláusula nos contratos porque temem 
ter seus funcionários “abocanhados” 
pelas empresas depois de terem 
investido no treinamento de mão-de-
obra especializada.

A lei só regula contratos no 
setor “privado” e nas áreas urba-
nas. Outra cláusula, que também 
incomoda as empresas, diz que “a 
natureza e o caráter eventual ou 
permanente do serviço terceiriza-
do serão definidos em negociação 
coletiva”. Se uma negociação de-
terminar que a empresa não pode 
ter terceirizados, esse tipo de con-
tratação será vetado. 

MTE elabora nova 
proposta sobre terceirização

Privados e urbanos: A lei só regula contratos no 
setor “privado” – pessoas físicas ou jurídicas – e nas 
áreas urbanas;

Específico e qualificado: O prestador de serviço 
terceirizado é uma pessoa jurídica ou física que detém 
um “conhecimento específico” e executa o trabalho 
por meio de “mão-de-obra qualificada”; 

Contrato detalhado: O contrato de serviço ter-
ceirizado deve pelo menos especificar os serviços a 
executar; prazo de vigência de, no máximo, cinco anos; 
comprovação de que a empresa contratada para fazer 
o serviço terceirizado cumpre todas as obrigações 
trabalhistas para com os seus empregados;

Anulação: Os funcionários terceirizados não po-
dem ser proibidos de negociar a contratação efetiva 
pela empresa que emprega a mão-de-obra temporária. 
Se nas regras de admissão houver uma cláusula com 
essa proibição, a fiscalização do Trabalho pode consi-
derar o contrato automaticamente nulo. O Ministério 
adotará regras próprias para orientar a fiscalização 
dos contratos terceirizados;

Solidários: Uma empresa – e até suas subsidiárias 
– que contratar um serviço terceirizado fica “solidaria-
mente responsável” pelo eventual não-pagamento dos 
direitos trabalhistas dos funcionários terceirizados, 
“inclusive se houver subcontratação”; 

Documentos: A empresa terceirizada só pode 
fechar o contrato se anexar os seguintes documentos: 
registro como pessoa jurídica (inscrição no CNPJ, 

do Ministério da Fazenda); alvará de localização e 
funcionamento; comprovante de entrega da últi-
ma Relação Anual de Informações Sociais (Rais); 
Certidão Negativa de Débito (CND) ou Certidão 
Positiva de Débito com efeito Negativo (CPD-EN), 
da Previdência Social; certidão de regularidade de 
recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS); contrato social atualizado e “com 
capital considerado, pela contratante, compatível 
com a execução do serviço”; 

Responsabilidades extras: O local de prestação 
de serviços terceirizados deve ser especificado no 
contrato. Quando o serviço for executado fora, a 
empresa contratante terá as seguintes responsabili-
dades: manter o ambiente de trabalho, maquinário 
e instalações da empresa terceirizada em condições 
adequadas, inclusive quanto a normas de segurança 
e saúde no trabalho; assegurar aos empregados da 
empresa prestadora de serviços terceirizados “acesso 
à estrutura disponível a seus empregados, no que se 
refere à saúde, alimentação e transporte”; 

Negociação coletiva: A natureza e o caráter even-
tual ou permanente do serviço terceirizado serão 
definidos em negociação coletiva.

Relação de emprego: A contratação de prestação 
de serviços terceirizados junto a empresas não espe-
cializadas configura locação e fornecimento de mão-
de-obra, o que será considerado “existência de relação 
de emprego”. (Fonte: O Estado de S. Paulo)

O que muda nas regras: 

Uma empresa que dispensou o 
trabalhador alegando justa causa 
porque ele não permitiu a revista de 
sua bolsa na saída do emprego foi 
condenada a pagar todos os direitos 
trabalhistas como se tivesse demi-
tido sem justa causa. A decisão foi 
proferida pelo juiz titular da Vara 
do Trabalho de Mirassol D’Oeste 
(MT), Aguinaldo Locatelli.

O trabalhador acionou a empresa 
de mineração onde trabalhou como 
vigia, alegando que fora dispensado 
por justa causa porque se recusara 
permitir a revista de sua bolsa à 
saída do trabalho. Contou que a re-
vista era feita na presença de outros 
empregados, pessoal terceirizado 
e até de motoristas e de terceiros. 
Testemunhas ouvidas na instrução 
processual confirmaram que sempre 
ocorriam brincadeiras e gozações na 
hora da revista e que colegas brin-
cavam dizendo que os revistados 
seriam pessoas suspeitas. 

Ao fundamentar sua decisão, o 
juiz assentou que a revista pessoal 
em bolsas e sacolas fere a dignidade 
da pessoa humana, um dos funda-
mentos do estado democrático de 
direito. Que é legítima a recusa do 
empregado em se submeter a revis-
ta quando o empregador exceder 
no exercício do poder de direção e 
fiscalização. O juiz também argu-
mentou que, ainda que não fosse 
legítima a atitude do empregado, 
poderia ser aplicado o chamado 
“perdão tácito”, pois a recusa da 
revista se deu no dia 2 de março, 
mas ele trabalhou normalmente nos 
dias 3, 4 e 5. Logo, se fosse um ato de 
insubordinação grave, a dispensa 
deveria ter ocorrido imediatamente. 
Sem contar que houve despropor-
cionalidade entre a falta e a punição, 
não tendo havido nem a reiteração 
da falta.  (Fonte: TRT/MT)

Desde 1º de novembro, o endere-
ço eletrônico do Supremo Tribunal 
Federal na Internet mudou de www.
stf.gov.br para www.stf.jus.br. A 
mudança atinge também os sites ad-
ministrados pelo STF, assim, o portal 
da Rádio Justiça passou a ser www.
radiojustica.jus.br e o da TV, www.
tvjustica.jus.br. As mudanças foram 
introduzidas pela Resolução nº 45, 
de 17 de dezembro de 2007,  do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ). Em 
virtude da resolução houve, também, 
novas designações para as contas de 
correio eletrônico, igualmente com 
a troca de “gov” por “jus” (nome-
dousuário@stf.jus.br). Os endereços 
antigos serão mantidos, porém 
haverá o redirecionamento para as 
novas denominações. As alterações, 
além de representar adequação do 
STF às normas de padronização dos 
endereços eletrônicos adotadas pelo 
CNJ, trarão maior segurança para 
os serviços informatizados, pois os 
novos domínios “jus.br” possuem 
mecanismos adicionais de segurança. 
(Fonte: STF)
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