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Vida longa à CNTS!
Confederação comemora 20 anos com posse de nova diretoria

A CNTS se orgulha de ser uma realidade presente no cotidiano 
da categoria, resultado do compromisso de todos os dirigentes 
sindicais e trabalhadores da saúde rumo à consolidação de uma 

entidade cada dia mais forte e autêntica na defesa dos direitos trabalhis-
tas e sociais da categoria. Com esse espírito, em solenidade realizada em 
meio às comemorações dos 20 anos da entidade, tomou posse a nova 
diretoria. Os dirigentes reafirmaram o compromisso de defender a saúde, 
os trabalhadores e a sociedade.

Entre as prioridades do mandato estão ampliar o quadro de filiadas; 
maior integração com as bases; e revigorar a luta por jornada justa de 
trabalho, piso salarial, condições dignas de trabalho, formação e quali-
ficação profissional e saúde e segurança para o trabalhador. Durante a 
solenidade foram lançadas a revista comemorativa dos 20 anos da Con-
federação, em que busca relembrar os fatos e ações marcantes da história 
de luta da CNTS, e a reedição da cartilha Assédio Moral no Trabalho - 
Reaja e Denuncie. O presidente da Confederação, José Lião de Almeida, 
convocou os dirigentes para mais um mandato de desafios na busca da 
unidade e de novas conquistas para os trabalhadores.
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Vida longa à CNTS!

A CNTS ajuizou 
Mandado de Injunção 
Coletivo junto ao 
STF em defesa da 
regulamentação 
do dispositivo  
constitucional que 
instituiu como um direito 
social dos trabalhadores 
urbanos e rurais a 
licença-paternidade, 
alegando omissão do 
governo e do Congresso 
Nacional.

Boletim Jurídico Especial
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“Para você ganhar belíssimo Ano 
Novo não precisa fazer lista de boas 
intenções para arquivá-las na gaveta. 
Não precisa chorar de arrependido 
pelas besteiras consumadas, nem 
parvamente acreditar que por decreto 
de esperança a partir de janeiro as 
coisas mudem e seja tudo claridade, 
recompensa, justiça entre os homens e 
as nações, direitos respeitados... Para 
ganhar um Ano Novo que mereça este 
nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, 
tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é 
fácil, mas tente, experimente, conscien-
te. É dentro de você que o Ano Novo 
cochila e espera desde sempre”.

Carlos Drummond de Andrade
 em seu poema Receita de Ano Novo

O ano de 2012 se inicia como um 
grande momento de mudanças 
para a CNTS na construção 

de uma gestão atuante, democrática, 
transparente e participativa. As ex-
pectativas dos dirigentes, eleitos em 
outubro e empossados em dezembro 
de 2011, passam pela continuidade do 
trabalho conjunto, com a definição de 
estratégias de atuação e de 
metas a serem cumpridas, 
de forma compartilhada. O 
trabalho se intensifica com 
o início da sessão legislati-
va, dia 1º de fevereiro, ano 
que promete ser intenso 
por conta dos debates de 
propostas que compõem 
a agenda da classe traba-
lhadora. 

O ano de 2011 foi 
produtivo no Congresso, 
embora pouca gente te-
nha percebido, avalia o 
analista político e diretor 
de Documentação do Departamento 
Intersindical de Assessoria Parlamentar 
- Diap, Antônio Augusto de Queiroz, 
em entrevista ao Congresso em Foco. 
Segundo ele, o Congresso produziu 
bastante e a surpresa positiva ficou por 
conta da qualidade das leis aprovadas 
por deputados e senadores. “Apesar 
da percepção generalizada do fraco 
desempenho do Congresso, os avanços 
foram muitos e significativos, tanto 
nos campos econômico e regulatório, 
quanto na transparência da gestão e na 
área social”, observa.

O Congresso aprovou leis im-
portantes para a classe trabalhadora, 
entre elas a política de valorização do 
salário mínimo, a Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas, o aviso prévio 
proporcional. Na área social, lembra 
Queiroz, a inclusão previdenciária do 
microempreendedor individual e das 
donas de casa, o Minha Casa, Minha 
Vida 2 e o Programa Nacional de Aces-
so Técnico e Emprego - Pronatec.

Na área econômica viraram leis, 
por exemplo, a política permanente 
de recuperação do salário mínimo, a 
constituição da empresa individual de 

responsabilidade limitada, a política 
de atualização da tabela do Imposto de 
Renda. No campo da regulação, avan-
çaram propostas de aperfeiçoamento do 
sistema econômico, como o Cadastro 
Positivo e a ampliação e correção do 
Supersimples. Na área da transparência 
e controle da gestão, foram aprovadas 
a Lei Geral de Acesso à Informação e a 
Lei da Comissão da Verdade, destinada 
a apurar violações aos direitos humanos 
entre 1964 e 1988. “São leis importan-
tes com reflexo de modo positivo na 
vida das pessoas”, avalia Queiroz.

O diretor do Diap destaca que, 
conduzidos pelo noticiário e sem pau-
ta definida, os oposicionistas foram 
os grandes derrotados no primeiro 
ano do governo Dilma. “O PSDB e 
o DEM enveredaram pelo caminho 
do denuncismo. Isso trouxe enorme 
prejuízo à oposição, que se anulou 
numericamente, porque diminuiu 
drasticamente a bancada, e por não co-
laborar no aperfeiçoamento de políticas 
públicas”, afirma. Para Queiroz, sem 
uma oposição consistente, a presidenta 
Dilma conseguiu sair-se vitoriosa no 

Congresso em seu primeiro ano de 
mandato, fez concessões para atender 
a aliados, mas não cedeu a chantagens, 
e fechou 2011 sem sofrer nenhuma 
derrota significativa no Parlamento. 
Mesmo assim, não conseguiu fazer 
avançar as reformas política e tributá-
ria, anunciadas como prioritárias em 
seu discurso de posse.

Na pauta de 2012 temos outros 
projetos sobre temas que estão há anos 
em debate, mas ainda não houve o 
consenso necessário para aprovação, 
como financiamento da saúde; jorna-
da de trabalho; fator previdenciário; 
terceirização; atividades exclusivas 
do médico; organização sindical e 
sistema de custeio; Convenções 151 e 
158 da OIT; reajuste de aposentadoria e 
aposentadoria especial; Estatuto da Ju-
ventude; democratização dos conselhos 
profissionais; entre outros.

Em março, dirigentes da CNTS es-
tarão reunidos para elaborar o planeja-
mento estratégico para 2012. A medida 
torna mais democrática e transparente a 
gestão da entidade, bem como distribui 
responsabilidades para a atuação da di-
retoria e dos conselhos. Entre as ações 

que terão continuidade destaca-se o 
projeto de formação sindical, mediante 
a realização de seminários, cursos e ofi-
cinas, que terão, também, o objetivo de 
debater sobre conjuntura sindical dos 
trabalhadores da saúde e buscar uma 
integração mais forte da CNTS com as 
entidades filiadas e vinculadas.

A pauta inclui, ainda, intensificar a 
atuação no Congresso Nacional; a ação 
conjunta com o movimento social e en-
tidades sindicais; a representação junto 
às instâncias de governo; mobilização 
contra as práticas anti-sindicais; e em 
relação às questões de gênero, raça, 
LGBT e jovens. Atuar para que a ADPF 
54 seja acatada pelo Supremo Tribunal 
Federal, no sentido de assegurar o direi-
to da gestante de optar pela antecipação 
do parto nos casos de fetos anencéfalos, 
também é prioridade da gestão.

As expectativas são imensas, as-
sim como são inúmeros os desafios. 
Porém, imbuídos do princípio de que 
a atuação integrada amplia a potencia-
lidade de trabalho e a possibilidade de 
mais acertos, vamos seguir adiante, na 
busca contínua e vigilante, de novos e 

melhores dias para os traba-
lhadores da saúde. Portanto, 
é preciso que estejamos aler-
tas e unidos entre nós e com 
as demais representações 
da classe trabalhadora no 
enfrentamento das ameaças 
que se avizinham.

Cada porta que se fechou 
em 2011 abriu-nos outras e 
novas alternativas. Que as 
derrotas sofridas se trans-
formem em desafios para a 
construção da unidade e do 
fortalecimento da CNTS, das 
federações e dos sindicatos. 

Só assim estaremos preparados para 
as batalhas de um novo ano na busca 
dos direitos humanos, trabalhistas e 
sociais para todos os brasileiros. Não 
foram poucos os desafios enfrentados 
até aqui e novos enfrentamentos ainda 
estão por vir, entretanto, há disposição 
para a luta e a convicção de que, com a 
participação de todos, é possível pensar 
em um mundo mais justo e solidário.

Nesse sentido, torna-se fundamen-
tal reforçarmos nossa capacidade de 
mobilização, garantindo uma estrutura 
forte e representativa, com dirigentes 
atuantes, agindo em parceria por me-
lhores condições de trabalho e de vida 
para os trabalhadores em geral e, em 
especial, os da saúde. A CNTS está pre-
parada para vencer os novos desafios, 
reforçar a política interna de unidade e 
construção, no sentido de fazer crescer 
sua estrutura de representação e po-
tencial político. E que possamos, no 
decorrer de 2012, usufruir os frutos do 
trabalho realizado em 20 anos de luta 
em defesa da saúde, do trabalhador e 
da sociedade.

A Diretoria

Jornalista responsável: Geralda Fernandes
Ag. Fulltime de Comunicação 
61 - 3225-4805
E-mail: geralda@agenciafulltime.com.br
Fotos: Julio Fernandes – Ag. Fulltime e 
arquivo
Editoração eletrônica: Fernanda Medeiros
F4 Comunicação: 61- 3321-8200 
E-mail: f4comunicacao@gmail.com

Diretoria efetiva

Presidente: José Lião de Almeida
vice-Presidente: João Rodrigues 

Filho
1° vice-Presidente: Carlos Alberto 

Monteiro de Oliveira
2° vice- Presidente: Clotilde Marques
Secretário Geral: Valdirlei Castagna

1° Secretário: Adilson Luiz 
Szymanski

2º Secretário: Domingos Jesus 
de Souza

tesoureiro Geral: Adair Vassoler
1° tesoureiro: Jânio Silva

2° tesoureiro: Maria Salete Cross
Diretor de Patrimônio: Geraldo 

Isidoro de Santana
Diretor Social e de assuntos 

Legislativos: Mário Jorge dos Santos 
Filho

Diretor de assuntos internacionais: 
Lucimary Santos Pinto

Diretor de assuntos Culturais 
e orientação Sindical: Emerson 

Cordeiro Pacheco
Diretor de assuntos trabalhistas 

e Judiciários: Joaquim José 
da Silva Filho

Diretor de assuntos de Seguridade 
Social: Domingos  
da Silva Ferreira

Diretoria (SuPLenteS)

Terezinha Perissinotto, Maria de 
Fátima Neves de Souza, José 

Raimundo Santana dos Santos, 
Manoel Pereira de Miranda, Leodália 
Aparecida de Souza, Lamartine dos 
Santos Rosa, José Souza da Silva, 
Roberto Silva de Souza, Claudionor 
José da Silva, Ana Maria Mazarin 

da Silva, Simoni Paulino Francisco, 
José Francisco de Lima, Neuza Maria 

da Silva Rambo, Milton Gomes da 
Silva, Ana Lúcia Domingues, Ubiratan 

Gonçalves Ferreira.

ConSeLho fiSCaL

efetivos - Walter José Bruno 
D’Emery, José Luciano Vieira de 

Viegas, Walteci Araujo dos Santos.
Suplentes - Tatiane de Castro, Edgar 

Siqueira Veloso, Osmar Gussi.

DeLeGaDoS De 
rePreSentação 
internaCionaL

Tânia Amaral, Ivan Bitencourt, 
Cláudia Jaqueline Martins da Cruz, 
Margarida Pessoa Nunes, Serenita 
Teresinha Dias de Inhaia Ribeiro, 

Norma Célia Gomes Sesana, 
Aparecida dos Santos de Lima, José 
Caetano Rodrigues, Severino Ramos 

de Souto.

Conselho editorial

José Lião de Almeida, João 
Rodrigues Filho, Joaquim José 

da Silva Filho

Ano novo - bandeiras 
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a garantia do duplo vínculo para 
aposentadoria, a regulamentação 
da Emenda Constitucional 29, e 
que será um novo desafio para 
assegurar o seu cumprimento, pela 
redução da jornada de trabalho, 
enfim, vitórias importantes para 
os trabalhadores em geral e em es-
pecial para os da saúde”, destacou 
Antônio Queiroz. Ele fez uma breve 
análise das conquistas da classe 
trabalhadora nos últimos anos e 
apontou novos desafios. “Que a 
CNTS continue a defender o mode-
lo de organização sindical vigente 
que, a despeito de todas as críticas, 
tem sido exemplo por seus quadros 
e estrutura”, estimulou.

O coordenador nacional do FST, 
José Augusto, apontou a CNTS 
como membro de uma grande fa-
mília, que é o Fórum, constituído 
por 18 confederações de trabalha-
dores, a Cobap e quatro centrais 
sindicais. “Me sinto à vontade em 
meio a vocês”, disse, lembrando 
que a Confederação teve origem 
na CNTC, entidade à qual José 

Augusto pertence. “Cumprimento 
pelo compromisso sério da CNTS 
com as lutas dos trabalhadores, 
verdadeiros soldados na atuação 
junto ao Congresso Nacional, 
sempre presentes nos momentos 
de luta”.

Em nome do presidente da 
CNTC, Levi Pinto, falou o repre-
sentante internacional da entidade, 
Ageu Cavalcante Lemos. “Vocês 
terão muito trabalho pela fren-
te, especialmente pelo setor que 
representam, o da saúde. Desejo 
sucesso e um profícuo mandato, 
no sentido de continuar exercendo 
a representação dessa categoria e 
da população como um todo, que 
muito depende dos trabalhadores 
da saúde”, ressaltou. Os votos 
foram reforçados pelo dirigente 
da Federação dos Comerciários do 
Piauí, Raimundo Nonato. “A socie-
dade precisa saber das condições 
de trabalho que vivem, em meio ao 
estresse e, mesmo assim, atendendo 
com carinho”, disse.

O vice-presidente da CNTS, 

João Rodrigues Filho, falou em 
nome das demais federações filia-
das à Confederação, agradecendo 
pela honra de representá-las. 
“Isso aumenta a minha respon-
sabilidade”, afirmou, lembrando 
que a CNTS e suas filiadas repre-
sentam mais de 3 milhões de tra-
balhadores. “Somos diretores de 
todos os trabalhadores da saúde 
do Brasil e o país pede a nossa 
responsabilidade. Nós, que atua-
mos desde a prevenção da doença 
até a recuperação da saúde. Que 
todos cumpram o compromisso 
assumido no juramento de posse”, 
alertou.

O presidente da Confederação, 
José Lião de Almeida, encerrou o 
evento com saudações aos presen-
tes e convocando os dirigentes em-
possados para mais um mandato de 
desafios na busca da unidade e de 
novas conquistas para os trabalha-
dores. “Que todos compartilhem 
dessa nova gestão para que a CNTS 
cumpra sua tarefa de bem represen-
tar a categoria”, convocou.

Em solenidade de posse 
realizada em Brasília, em 
meio à comemoração dos 

20 anos da entidade, a Diretoria 
da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Saúde, eleita 
para a gestão de 21 de dezembro 
de 2011 a 20 de dezembro de 2016, 
reafirmou o compromisso de de-
fender os trabalhadores na área de 
representação, sempre em conso-
nância com as diretrizes da entida-
de. A reunião solene foi presidida 
pelo diretor de Documentação do 
DIAP - Departamento Intersindical 
de Assessoria Parlamentar, Antô-
nio Augusto de Queiroz, e contou 
com a presença do coordenador 
nacional do Fórum Sindical dos 
Trabalhadores - FST e diretor 1º 
Secretário da CNTC - Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores 
no Comércio, José Augusto da 
Silva Filho.

A advogada Joyce Damares re-
presentou na reunião o presidente 
da CNS - Confederação Nacional 
da Saúde, José Carlos de Souza 
Abrahão; e o representante interna-
cional da CNTC, Ageu Cavalcante 
Lemos, representou o presidente 
da entidade, Levi Pinto. Participou 
da solenidade, também, o dirigente 
da Federação dos Comerciários do 
Piauí, Raimundo Nonato.

Entre as prioridades do man-
dato estão ampliar o quadro de 
filiadas e, em consequência, a re-
presentatividade da CNTS; maior 
integração com as bases; e revi-
gorar a luta por jornada justa de 
trabalho, piso salarial, condições 
dignas de trabalho, formação e 
qualificação profissional e saúde e 
segurança para o trabalhador. Du-
rante a solenidade foram lançadas 
a revista comemorativa dos 20 anos 
da Confederação e a reedição da 
cartilha Assédio Moral no Trabalho 
– Reaja e Denuncie.

“Conheço a trajetória de lutas da 
CNTS nesses 20 anos e gostaria de 
ressaltar conquistas como o assento 
no Conselho Nacional de Saúde, 

Nova Diretoria da CNTS reafirma 
compromissos em solenidade de posse 

Queiroz, do DIAP, lembrou as conquistas da CNTS

 João Rodrigues ressaltou responsabilidades dos dirigentes
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Os dirigentes reafirmaram o compromisso de defender a saúde, os trabalhadores e a sociedade
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A CNTS se orgulha de ser 
uma realidade presente 
no cotidiano da catego-

ria, resultado do compromisso 
de todos os dirigentes sindicais 
e trabalhadores da saúde rumo 
à consolidação de uma entidade 
cada dia mais forte e autêntica na 

defesa dos direitos trabalhistas e 
sociais do conjunto da categoria.

A união dos trabalhadores 
da saúde, com o entrosamento 
das três unidades representati-
vas – Confederação, federações 
e sindicatos – em torno de um 
trabalho conjunto e de projetos 

definidos, que garantam os direi-
tos adquiridos e obtenham novas 
conquistas, é um dos princípios 
que rege a CNTS.

Nesse sentido, a Diretoria 
esteve sempre atenta às questões 
relevantes e, ao longo dos anos, 
com a realização de congressos e 

seminários regionais e estaduais, 
os dirigentes das entidades sin-
dicais da saúde trocaram expe-
riências, dividiram dificuldades 
e vitórias, debateram problemas 
específicos dos trabalhadores e 
também as grandes questões so-
ciais e econômicas do país.

Força vem da integração 
permanente com a base

Dirigentes da CNTS representantes das entidades
filiadas e vinculadas do Estado de São Paulo

Dirigentes da CNTS representantes das entidades
filiadas e vinculadas do Estado de Santa Catarina

Dirigentes da CNTS representantes das entidades
filiadas e vinculadas do Estado do Rio Grande do Sul

Dirigentes da CNTS representantes das entidades
filiadas e vinculadas do Estado da Região Nordeste

Dirigentes da CNTS representantes das entidades
filiadas e vinculadas do Estado de Mato Grosso do Sul

Dirigentes da CNTS representantes das entidades
filiadas e vinculadas da FENATRA e do Estado de Tocantins
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Com a evolução e o fortalecimento 
da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Saúde, nesses 
20 anos, foi sendo construída uma 
história de grandes desafios e de muita 
persistência. Um trabalho que levou a 
importantes conquistas, resultado do 
compromisso dos seus dirigentes, rumo 
à consolidação de uma entidade cada 
dia mais forte e autêntica na defesa dos 
direitos trabalhistas e sociais. Nesse 
caminhar, a CNTS conquistou espaços 
fundamentais na representação política 
junto às instituições governamentais e 
também em movimentos e atividades 
com outras entidades sindicais e de 

classe representativas dos trabalhadores. Fomos pioneiros em apontar 
a necessidade de união do movimento sindical em defesa dos direitos 
sociais, trabalhistas e previdenciários e da organização sindical 
com liberdade, autonomia e democracia. Combater o preconceito 
e a discriminação no mercado de trabalho, reduzir/eliminar as 
desigualdades, prevenir e combater o assédio moral foram causas 
também assumidas pela Confederação.
José Lião de Almeida
Presidente

Sempre sonhei com igualdade de salários e 
melhores condições de trabalho, com meio 
ambiente trabalhista, com mais segurança 
para trabalhar, com menos adoecimentos 
no trabalho, com saúde e dignidade para 
todo trabalhador da saúde e atendimento 
à população em suas necessidades de 
assistência à saúde em tempo real, com 
qualidade. Sonhos que vislumbro a sua 
concretude desde a fundação da CNTS, em 
21 de dezembro de 1991, alcançados ao 
longo do tempo pelas suas atuações nos 
diversos espaços de inserção onde a CNTS 
tem suas representações e atuações. Com 
sua base vem conseguindo concretizar 
esses sonhos.
João Rodrigues Filho
Vice-presidente

Em duas décadas de existência a 
Confederação tem resgatado a dignidade 
dos trabalhadores na saúde através 
de muitas lutas, estando presente em 
todos os espaços de debates, fóruns, 
diligenciando junto ao parlamento e 
sempre com o firme propósito de defender 
uma saúde pública de qualidade, bem 
como garantir aos trabalhadores e 
trabalhadoras condições dignas de 
trabalho. Faço referência especial aos 
últimos cinco anos, período em que a 
Confederação, sem sombra de dúvida, 
destacou-se com muita competência 
na representação dos trabalhadores, 
levantou a bandeira em defesa das 

40h para os trabalhadores em geral e 30h para os profissionais de 
Enfermagem; em defesa do piso salarial nacional; pela efetivação da 
NR 32; no combate ao assedio moral no trabalho; e pela igualdade 
de oportunidades dos trabalhadores e trabalhadoras LGBT, jovens, 
negros e mulheres. É com muito orgulho que participamos dessa luta e 
ao comemorarmos 20 anos, reafirmamos o nosso empenho, dedicação e 
compromisso de continuarmos lutando sempre em defesa dos  
trabalhadores na saúde.
Lucimary Santos Pinto
Diretora de Assuntos Internacionais e coordenadora dos Comitês

Diretores avaliam 20 anos da CNTS
Não tenho dúvida em afirmar que passados 
estes vinte anos a CNTS se firmou como a 
legítima representante dos trabalhadores da 
saúde em nível nacional, tendo conquistado 
reconhecimento e respeito não só da categoria 
representada, como também das instituições e 
das demais entidades de classe e dos órgãos 
públicos, visto que atualmente a CNTS tem 
assento em quase todos os espaços colegiados 
de debate da saúde pública. Esse fortalecimento 
se deve principalmente à determinação e ao 
trabalho de todos que fizeram a gestão da 
entidade neste período.
Valdirlei Castagna
Secretário-geral

Comemorar 20 anos de luta é ter muita 
história para contar, mesmo não tendo 
participado da fundação e da primeira 
diretoria da entidade. Por motivos 
particulares, acompanho a trajetória da 
Confederação desde o princípio e foram 
muitas as bandeiras defendidas pela 
entidade. A que mais se destaca, pela 
importância, é a referente ao PL 2.295/2000, 
de regulamentação da jornada de trabalho 
de 30 horas semanais para os profissionais 
da enfermagem. Mais recentemente, 
o projeto que define o piso salarial 
dos enfermeiros, técnicos e auxiliares. 
As representações que nossa entidade 
conquistou nesse período nos deixa otimista 

para enfrentar os desafios colocados para representar esta categoria.
Adair Vassoler

Tesoureiro-Geral

O SINSAUDESP tem participação marcante na 
criação da Confederação. Com grande orgulho 
posso afirmar que participei, como diretor do 
Sindicato da Saúde de São Paulo, dos momentos 
decisivos da criação da CNTS. Lembro-me com 
bastante clareza daqueles dias de articulação 
e preparação, quando nossa entidade sindical 
confederativa estava prestes a nascer, graças 
a um esforço de um conjunto de dirigentes 
sindicais de todo o Brasil, inclusive contando 
com todo o apoio logístico e de infraestrutura 
do maior Sindicato da Saúde do País – o 
SINSAUDESP, dirigido pelo nosso companheiro 
José Lião de Almeida. Agora podemos nos 
orgulhar de ter uma Confederação forte e 
vitoriosa, que representa mais de três milhões de 
trabalhadores da saúde. Viva o trabalhador da saúde! Viva a CNTS! 
Joaquim José da Silva Filho
Diretor de Assuntos Trabalhistas e Judiciários

A CNTS é um sonho dos trabalhadores 
da saúde que hoje veem se transformar em 
realidade. Uma Confederação que
avança, se consolidando nos espaços 
de debate sempre em defesa dos 
trabalhadores e da assistência 
pública gratuita e de qualidade. 
Parabéns CNTS pelos 20 anos. 
Mário Jorge dos Santos Filho
Diretor Social e de Assuntos Legislativos
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Nesses 20 anos com certeza muito mudou não 
só no movimento sindical, mas na sociedade 
em si, bem como seus valores e prioridades. 
Não haveria como a CNTS, nessas duas 
décadas, passar incólume a tais mudanças, 
tendo o desafio permanente de se remodelar 
e se requalificar, a fim de fazer frente aos 
anseios não só da sua base de representação, 
mas também da sociedade em geral. Sendo 
essencial para tal tarefa a interação entre os 
agentes políticos do meio sindical, sociedade 
organizada, controle social, poder constituído e 
trabalhadores, estreitando os laços e desatando 
nós que dificultam tal aproximação. Enfim, são 
enormes os desafios para uma Confederação 

que tem como objetivo não só a defesa dos interesses de uma categoria, que 
lida diariamente com a escassez de recursos e a dor alheia, mas também com 
a promoção e consolidação de um patrimônio de todo o cidadão brasileiro que 
é o Sistema Único de Saúde.
Emerson Cordeiro Pacheco
Diretor de Assuntos Culturais e Orientação Sindical

Representar, defender, respeitar, atuar. Estas 
são apenas algumas das ações da CNTS. Desde 
a sua fundação há 20 anos, o trabalhador e a 
trabalhadora da área de saúde passaram a ter 
a certeza de que, dali para a frente, estavam 
amparados por uma entidade séria, ética, 
ativa e que, em duas décadas, buscou, busca e 
continuará buscando a merecida valorização 
da categoria que representa. Desta forma, 
indiretamente, com suas vitórias em nome dos 
profissionais da saúde, passa a representar 
também os milhões de brasileiros que lotam – 
todos os dias – consultórios, clínicas, corredores 
e quartos de hospitais em busca de um único 
bem, impagável e sinônimo de vida: A SAÚDE. 
Maria Salete Cross - 2º Tesoureiro

Como dirigente sindical do SINSAUDESP,  
muito me orgulho de ter participado das 
articulações realizadas pelo nosso presidente 
José Lião de Almeida para a criação 
da entidade, ainda na década de 1990. 
Testemunhei as dificuldades encontradas na 
época para reunir dirigentes de todo o Brasil 
e uni-los num objetivo comum: a criação da 
CNTS. Hoje, passadas duas décadas, podemos 
afirmar, sem sombra de dúvida, que todo o 
trabalho feito deu resultado e os objetivos 
foram atingidos com êxito. Nesses 20 anos, 
construímos uma entidade confederativa 
forte e representativa, que presta um serviço 
relevante aos brasileiros na defesa dos 
interesses dos trabalhadores da saúde, lutando 

por reivindicações importantes como a redução da jornada para 30 horas 
semanais e piso salarial para a enfermagem. 
 Geraldo Isidoro de Santana - Diretor de Patrimônio 

No momento em que 
estamos comemorando 
20 anos de fundação da 
CNTS, temos que ressaltar 
este momento histórico, 
onde os trabalhadores 
em saúde passam a 
ter um instrumento de 
mobilização nacional 
específico da classe. 
Cresce o otimismo sobre 
a representação, abre-se 
um canal de comunicação 
entre as vozes silenciadas 
até então, sindicatos e 
federações. Nesse contexto, 

destaca-se a participação nos fóruns políticos e sociais, 
objetivando minimizar danos e violação dos direitos 
sociais e trabalhistas. A Confederação reafirma seus 
propósitos na luta por bandeiras como a regulamentação 
das 30 horas para a enfermagem e demais trabalhadores 
do SUS, piso nacional para a categoria, na defesa do 
Serviço Social da Saúde, Emenda 29. A CNTS, através 
de projeto de formação permanente, capacita seus 
diretores e demais sindicalistas para intensificar a luta 
pela valorização do trabalhador, redistribuição de renda 
e consolidação da democracia, em busca de respeito, 
dignidade e cidadania.
Jânio Silva
1º Tesoureiro

Com a promulgação da 
Constituição Federal de 
1988, que estabeleceu 
novos rumos para a 
organização sindical, muitas 
entidades associativas se 
transformaram em entidades 
de natureza sindical. 
Foi assim que, em 21 de 
dezembro de 1993, nasceu 
a Federação Nacional dos 
Técnicos em Radiologia 
- FENATRA, para ser 
um marco na defesa dos 
interesses da categoria e de 
suas entidades filiadas. A 
decisão de filiar-se à CNTS 
foi aprovada pelo Conselho 
de Representantes da Federação por unanimidade. 
A nova conjuntura sindical exige que as entidades 
profissionais busquem se agrupar na luta por seus 
objetivos comuns e os profissionais da radiologia 
estão, mais do que nunca, com diversas frentes de luta 
no campo político, sendo de grande valia o apoio e a 
participação da CNTS. O interesse e a necessidade de 
ampliação dos conhecimentos e troca de experiências têm 
sido marcantes nesse período de atuação em parceria.
Carlos Alberto Monteiro de Oliveira
1º Vice-Presidente da CNTS

A Federação dos Empregados da Saúde de Mato Grosso do Sul e o Sindicato dos 
Trabalhadores da Saúde de Paranaíba vêm prestigiar a CNTS, desde sua fundação 
em 1991, pela brilhante trajetória dentro do cenário sindical e suas políticas 
voltadas para os trabalhadores. Hoje, a CNTS é uma Confederação com nome e 
prestígio em todas as instâncias, nos poderes Legislativo e Judiciário. Nestes 20 
anos de sua fundação, destacamos os avanços após o ano de 2005, através do 
planejamento estratégico aprovado em plenária. Nós, de Mato Grosso do Sul, sempre 
confiamos no trabalho da Confederação, em seus projetos e em suas intervenções 
no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. A CNTS nos orgulha pela sua 
representatividade e objetivos alcançados nos anos de atuação. Desde já, deixamos 
nossos votos de aplauso à CNTS, aos diretores e aos funcionários, que fizeram da 
Confederação uma entidade de nome e respeito. 
Clotilde Marques
2º Vice-presidente

Domingos Jesus de Souza 
2º Secretário
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DIRETORIA – SUPLENTES

Terezinha Perissinotto Maria de Fátima Neves 
de Souza

Manoel Pereira 
de Miranda

Leodália Aparecida 
de Souza

Lamartine dos Santos 
Rosa

José Souza da Silva Roberto Silva de Souza Claudionor José 
da Silva

Ana Maria Mazarin 
da Silva

Simoni Paulino 
Francisco

José Francisco de Lima Neuza Maria da Silva 
Rambo

Milton Gomes da Silva Ana Lúcia Domingues Ubiratan Gonçalves 
Ferreira

A CNTS faz parte de uma das grandes conquistas 
do sistema sindicalista brasileiro, pois estabeleceu 
a ampliação da representação dos trabalhadores 
da categoria da saúde ao âmbito nacional. Com 
participação efetiva no enfrentamento cotidiano 
das dificuldades de seus mais de 2,5 milhões de 
representados, entendo que é vista hoje, não somente 
como um ícone dos trabalhadores e trabalhadoras em 
saúde, mas de toda a sociedade brasileira, haja vista 
sua participação em diversos espaços de fundamental 
importância às pessoas, que a exemplo, citamos 
questões pertinentes ao setor da saúde, que de longe 
é um dos maiores e um dos mais complexos sistemas 
do mundo e deve, sim, servir melhor à população. 
Portanto, parabéns à CNTS nestes 20 anos, por 

participar sistematicamente nos debates e encaminhamentos destes processos. 
Contudo, com maiores avanços surgem maiores responsabilidades. Assim, 
entendemos que a caminhada deve avançar, com perspectivas reais na ampliação 
de horizontes e novas conquistas aos trabalhadores da área da saúde, como 
melhores remunerações, redução de jornada e uma qualidade de vida mais justa - 
queremos contribuir e fazer parte desta luta!
Adilson Luiz Szymanski 
1º Secretário 

A Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Saúde 
comprovou um crescimento 
enorme no movimento 
sindical como na luta 
constante pelas 30 horas, 
seminários e audiências 
públicas com deputados 
federais de todos os estados 
do Brasil, audiências também 
na luta para a redução no 
valor da anuidade do Coren, 
trabalho divulgado pelo Jornal 
da CNTS, sempre trazendo 
muitas informações de todos 

os sindicatos e federações, como também deixando 
informados de todas as mudanças nas leis e do que surge 
de novo referente aos trabalhadores. Só tenho a agradecer 
como presidente do SIPERN, diretor da FEESSNE e diretor 
desta conceituada Confederação.

Domingos da Silva Ferreira
Diretor de Assuntos de Seguridade Social
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CONSELHO FISCAL - EFETIVOS

Walter José Bruno 
D’Emery

José Luciano Vieira 
de Viegas

Walteci Araujo 
dos Santos

CONSELHO FISCAL - SUPLENTES

Tatiane de Castro Edgar Siqueira Veloso Osmar Gussi

DELEGADOS DE REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL

Tânia Amaral Ivan Bitencourt Cláudia Jaqueline 
Martins da Cruz

Serenita Teresinha Dias 
de Inhaia Ribeiro

Aparecida dos 
Santos de Lima

José Caetano 
Rodrigues

Por motivo de força 
maior, os dirigentes 

José Raimundo Santana 
dos Santos, suplente da 
diretoria; Norma Célia 

Gomes Sesana e Severino 
Ramos de Souto, delegados 

de Representação 
Internacional, não tomaram 
posse na solenidade de 21 
de dezembro de 2011, fato 

que acontecerá na primeira 
reunião da diretoria da 

CNTS, prevista para o mês 
de março.

Margarida Pessoa 
Nunes

A gestão que se 
findou em dezembro 
de 2011 teve papel 

importante no 
sentido de colocar 
a CNTS na mídia 
e ocupar espaços 
de representação. 
E a nova gestão 

será um mandato 
de afirmação dessa 

representatividade e 
de maior proximidade 

com as filiadas 
nas atividades e 

ações do dia a dia, 
conscientizando 

sobre o papel de cada 
uma em sua esfera 

de atuação para que 
as entidades e os 

trabalhadores na base 
tenham o suporte da 

Confederação. Os 
diretores reeleitos 

recebem o reforço de 
um novo grupo que 
vem contribuir com 
ideias e trabalho na 
defesa de direitos e 

garantias primordiais 
como a jornada 
de 30 horas, a 

não precarização 
do trabalho, a 

qualificação da mão 
de obra, o combate ao 
assédio moral no local 

de trabalho.
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CNTS mantém mobilização 
para ampliar recursos para o SUS

A CNTS e suas entidades es-
tarão mobilizadas para que 
os parlamentares derrubem 

os vetos e, mais que isso, aprovem 
novas leis visando não somente am-
pliar os recursos, com financiamento 
estável e suficiente para a saúde, 
mas também no sentido de que os 
recursos que compõem o orçamento 
para financiar as ações e os serviços 
públicos de saúde não sejam contin-
genciados; e com vistas à melhoria da 
gestão, com o combate à corrupção e 
o controle social na definição e fisca-
lização do uso dos recursos. “Após 
11 anos de mobilização vencemos 
a etapa da regulamentação da EC 
29, mas os vetos sofridos alteram o 
texto aprovado em prejuízo para o 
SUS e a sociedade. Mas a lei sancio-
nada não encerra a discussão sobre 
o financiamento da saúde”, ressalta 
o presidente da Confederação, José 
Lião de Almeida.

“A rotina nas unidades de saúde 
é de descaso e abandono, com longas 
filas de espera para atendimento, 
assistência inadequada por falta de 
equipamentos e de profissionais”, 
destaca José Lião, ressaltando que a 
ampliação dos recursos é essencial 
para a efetivação do SUS, referência 
para a melhoria da qualidade de vida 
da população. 190 milhões de brasi-
leiros dependem do Sistema que, nos 
últimos anos, vem enfrentando crises 
de má gestão e de subfinanciamento, 
além de uma política de privatização 
da assistência e precarização do tra-
balho imposta pelo setor privado.

O Orçamento da União para 2012, 
que será de R$ 2,225 trilhões, de 
acordo com o relatório aprovado pelo 

plenário do Congresso Nacional, con-
firma que a saúde não é prioridade 
para o governo. O orçamento para a 
saúde, considerado o setor mais críti-
co do atual governo pela população, 
será de R$ 92,1 bilhões. Ou seja, en-
quanto o percentual de recursos para 
a saúde é de 3,98% do orçamento os 
recursos para juros e amortização da 
dívida chegam a 47,19%. 

A Frente Parlamentar da Saúde 
vai se reunir em março para pressio-
nar pelo aumento da fatia gasta pela 
União na saúde. “O movimento da 
saúde não aceita o governo federal 
não investir mais no setor”, disse o 
coordenador da Frente, deputado 
Darcisio Perondi (PMDB-RS). Líderes 
da oposição também se uniram para 
derrubar os vetos à Lei Complemen-
tar 141/12. O PSDB vai pedir que o 
presidente José Sarney (PMDB-AP) 
convoque sessão do Congresso para 
analisar os vetos à Emenda 29. Para 
mudar a decisão da presidente, no 
entanto, é necessário o apoio de, no 
mínimo, 257 deputados e 42 senado-
res. E apesar de a oposição defender a 
análise dos vetos no início de feverei-
ro, ainda há uma longa fila de vetos 
presidenciais a serem analisados pelo 
Congresso Nacional.

Está mais do que provado que o 
Congresso Nacional só funciona sob 
pressão. Neste sentido, a CNTS alerta 
para a necessidade de unir forças em 
torno da aprovação de mais propostas 
essenciais à garantia de saúde públi-
ca de qualidade e acessível a toda a 
população e de condições dignas de 
trabalho e valorização dos trabalhado-
res da saúde. (Com Agência Câmara, 
O Globo e Valor Econômico)

Vetos à LC nº 141 
desfiguram EC 29

Com 15 vetos, a presidente Dilma 
Rousseff sancionou a Lei Comple-
mentar 141/12, que regulamenta a 
Emenda Constitucional 29, desfigu-
rando o texto aprovado no Congresso 
Nacional, com prejuízos financeiros 
para a saúde. Um dos vetos impede 
o aumento de recursos do governo 
federal para o setor aliado ao cresci-
mento do Produto Interno Bruto. O 
texto aprovado pelos parlamentares 
estipulava que, em caso de revisão 
do PIB para cima, o governo teria 
que autorizar a liberação de créditos 
adicionais para promover os ajustes 
correspondentes. Na justificativa do 
veto, o governo argumenta que o PIB 
apurado a cada ano passa por revi-
sões periódicas nos anos seguintes, 
conforme metodologia específica, 
de modo que a necessidade de cons-
tante alteração nos valores a serem 
destinados à saúde pela União pode 
gerar instabilidade na gestão fiscal e 
orçamentária.

Dilma também vetou um trecho 
que impedia a utilização de operações 
de crédito para financiar o setor, pois, 
segundo ela, o dispositivo criava em-
pecilhos injustificados a uma forma 
legal de obtenção e de gestão dos 
recursos disponíveis. A aplicação dos 
recursos para a saúde em uma conta 
específica, o que poderia facilitar a 
fiscalização, também foi derrubada. 
Foi criado o Fundo Nacional da 

Saúde, que concentrará o dinheiro 
recebido da União e repassará au-
tomaticamente, sem necessidade de 
convênios, a verba para fundos dos 
estados e municípios.

O texto também não estabelece 
prazos para a adoção dos novos cri-
térios e a probabilidade de punição 
para quem não repassar o mínimo 
necessário também é remota. Sem a 
exigência, governadores já traçam 
estratégias até 2014 para que seus 
estados se adequem à nova lei.

A Lei também listou o que pode 
ser considerado ou não gasto com 
saúde, o que impede prefeitos e 
governadores de camuflarem os in-
vestimentos incluindo na conta ações 
que nada têm a ver com o setor. Mas 
o governo vetou pontos do projeto 
que não contabilizavam como gastos 
em saúde o pagamento de amortiza-
ção e encargos de empréstimos da 
União para o setor ou os recursos 
de taxas, multas ou tarifas arrecada-
das por entidades da saúde. Assim, 
esses recursos passam a compor os 
percentuais mínimos, o que também 
pode reduzir os valores previstos pelo 
projeto aprovado.

Cinco pontos vetados faziam re-
ferência à Contribuição Social para a 
Saúde - CSS, mas não alteraram o texto 
aprovado no Senado por ser adequado 
do ponto de vista legislativo. Com os 
vetos, a CSS é sepultada de vez. 

Dr. Joaquim José da Silva Filho*

Desde a sua criação a CNTS, as-
sim como importantes segmentos da 
sociedade brasileira, tem lutado por 
mais recursos para a saúde. Com a 
elaboração da Emenda Constitu-
cional 29, no ano 2000, surgiu uma 
esperança de que o problema seria 
solucionado. No entanto, sem regu-
lamentação, a EC 29 se perdeu nos 
meandros do Legislativo e engoliu 
recursos, ao invés de aumentá-los.     

Durante mais de uma década, a 
manipulação das verbas que seriam 
rubricadas para melhorar a quali-
dade do atendimento ao SUS pro-
vocou efeito perversos em Estados 
e Municípios. Dinheiro que deveria 
ser investido na rede hospitalar e 
ambulatorial foi desviado para a 
construção de estradas, saneamento 
básico e até pagamento de aposenta-
dorias de servidores públicos.  

Finalmente, após 12 anos de luta 
– período durante o qual a CNTS se 
posicionou como liderança na mobi-
lização dos trabalhadores –, foi apro-
vada a Lei Complementar 141/12. 
No entanto, os 15 vetos apresentados 
à Lei esfacelaram o seu conteúdo e 
trouxeram grande prejuízo à saúde. 
Cinco dos 15 vetos fazem referência 

CNTS na Frente Nacional por mais Recursos para a Saúde

à Contribuição Social para a Saúde 
(CSS) e ajudam a sepultar de vez o 
fantasma de uma nova CPMF. Com 
esses vetos concordamos todos, pois 
o povo quer mais saúde e não mais 
imposto. A meu ver, se revelou in-
justo o veto que impediu o aporte de 
mais verbas da União para a saúde, 

tratando com rigor apenas Estados e 
Municípios.

Prosseguindo na luta, a CNTS 
e o SinSaudeSP aceitaram de bom 
grado o convite para participar, na 
Associação Médica Brasileira (AMB), 
do lançamento da Frente Nacional 
por Mais Recursos Para a Saúde. No 

último dia 03/02, por determinação 
do Sr. Presidente José Lião de Al-
meida, estive presente, juntamente 
com os colegas Dr. José Sousa da 
Silva e Ana Maria Mazarin da Silva, 
ambos também Diretores da CNTS, 
na coletiva à imprensa que apresen-
tou à sociedade um Projeto de Lei 
de iniciativa Popular elaborado pela 
Frente, que propõe o investimento 
de, pelo menos, 10% (dez por cento) 
da receita corrente bruta da União em 
saúde pública. 

Participam da Frente Nacional, 
além da AMB, entidades de rele-
vância no cenário nacional, como a 
Ordem dos Advogados do Brasil, 
o Conselho Federal de Medicina, a 
Federação Brasileira dos Hospitais 
e o Centro Brasileiro de Estudos so-
bre Saúde, entre outras. A definição 
da participação da CNTS e de seus 
sindicatos vinculados nesta nova 
mobilização por mais recursos para 
a saúde será levada para debate, na 
próxima reunião da CNTS que será 
realizada nos dias 05 a 09/03/12, em 
Brasília. Todos na Frente Nacional 
por mais Recursos para a Saúde!

*Diretor de Assuntos 
Trabalhistas e Judiciários da CNTS 

e Secretário-Geral do SinSaudeSP

Diretores do SinSaudeSP e da CNTS: Joaquim José da Silva Filho, 
José Sousa da Silva e Ana Mazarin da Silva, durante coletiva de 

imprensa na Associação Médica Brasileira, quando foi apresentado, 
pela Frente Nacional por Mais Recursos para a Saúde, o Projeto 
de Iniciativa Popular que propõe investimento de 10% da receita 

corrente bruta da União para a saúde pública.



10

Jornal da CNTS

Dezembro de 2011/Janeiro de 2012

MP 557 fere dignidade da mulher e direitos humanos 

Editada no apagar das luzes do 
ano de 2011, a Medida Provisó-
ria 557/11, publicada no Diário 

Oficial da União de 26 de dezembro, 
está na pauta das discussões sob uma 
saraivada de críticas. Especialistas e 
lideranças na área de direitos huma-
nos e reprodutivos denunciam que, 
mais que a pretensão de “garantir 
a melhoria do acesso, da cobertura 
e da qualidade da atenção à saúde 
materna”, a MP invade a privacida-
de da mulher, por criar um sistema 
de controle; acrescenta muito pouco 
em termos de efetividade à luta pela 
diminuição da mortalidade materna; 
o pagamento de R$ 50 para as ges-
tantes dá contornos clientelistas à 
política; não garante a melhora do 
atendimento; e é inconstitucional, na 
medida em que estabelece direitos 
para o nascituro.

Diante da mobilização pela rejei-
ção da MP no Congresso Nacional e 
pressionado por movimentos femi-
nistas e pelo Conselho Nacional de 
Saúde, que criou uma comissão para 
analisar a Medida, o ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha, alterou 
a MP 557, para retirar o artigo 19-J. 
O dispositivo estabelece que “os ser-
viços de saúde públicos e privados 
ficam obrigados a garantir às gestan-
tes e aos nascituros o direito ao pré-
natal, parto, nascimento e puerpério 
seguros e humanizados”. 

O que estabelece a MP 557 - No 
intuito de garantir o acesso e a qua-
lidade da atenção à saúde materna, 
principalmente, nas gestações de ris-
co, a MP institui o Sistema Nacional 

de Cadastro, Vigilância e Acompa-
nhamento da Gestante e Puérpera 
para Prevenção da Mortalidade Ma-
terna. O sistema é constituído pelo 
cadastramento das gestantes e das 
mulheres que tiveram parto recente, 
de forma a permitir a identificação 
daquelas em situação de risco, a 
avaliação e o acompanhamento da 
atenção à saúde recebida por elas 
durante o pré-natal, parto e logo 
após o parto.

O cadastro também deverá con-
ter informações sobre as mortes de 
gestantes e puérperas com dados 
sobre a investigação das causas do 
óbito e medidas a serem tomadas 
para evitar novas ocorrências. A 
MP estabelece ainda que o cadastro 
deve ser informatizado e de acesso 
público. E garante às gestantes um 
acompanhante, indicado por ela, du-
rante todo o período de internação 
por ocasião do trabalho de parto, 
parto e pós-parto. O Sistema de 
Acompanhamento será coordenado 
e executado pelo SUS.

A MP cria uma bolsa de até R$ 50 
para gestantes que buscarem aten-
dimento do SUS e fizerem consul-
tas mensais. Para receber a bolsa a 
paciente deve estar cadastrada no 
programa Rede Cegonha, de atenção 
à saúde materna, lançado em março 
de 2011. A gestante receberá R$ 25 se 
ingressar no pré-natal até o terceiro 
mês de gestação. A outra metade 
será entregue entre o sexto e sétimo 
mês da gravidez. O objetivo, segun-
do o governo, é garantir o transporte 
às unidades de saúde. Atualmente, 

há 600 mil gestantes inscritas no 
Rede Cegonha. 

O ponto de maior discussão é o 
Artigo 19-J, que estabelece garantias 
aos nascituros. A medida deixa de 
considerar a mulher como sujeito 
das ações de saúde, principal bene-
ficiária, e estabelece direitos para 
o nascituro. O Supremo Tribunal 
Federal já se manifestou sobre a 
questão do nascituro, em maio de 
2008, no julgamento histórico da 
Ação Direta de Inconstitucionali-
dade 3.510, que liberou a pesquisa 
com células-tronco embrionárias 
no Brasil, em que o ministro-relator 
Ayres Brito afirmou: “O Direito in-
fraconstitucional protege por modo 

variado cada etapa do desenvol-
vimento biológico do ser humano. 
Os momentos da vida humana 
anteriores ao nascimento devem 
ser objeto de proteção pelo direito 
comum. O embrião pré-implanto é 
um bem a ser protegido, mas não 
uma pessoa no sentido biográfico a 
que se refere a Constituição.” (ADI 
3.510, Rel. Min. Ayres Britto, julga-
mento em 29-5-2008, Plenário, DJE 
de 28-5-2010.)

A CNTS, por seu departamento 
jurídico, em análise da questão, enten-
deu que a MP foi encaminhada para o 
Congresso Nacional sem debate públi-
co prévio e necessário com a sociedade 
e em seus mais basilares segmentos 
representativos da categoria dos tra-
balhadores na saúde, fragilizando a 
cidadania e o regime democrático de 
direito. A CNTS, que sempre envidou 
esforços na luta pelo fortalecimento 
da democracia, não concorda com a 
postura estatal de driblar a discussão 
com a sociedade.

Vale, ainda, lembrar que o requi-
sito de urgência exigido pela norma 
constitucional para a edição de uma 
Medida Provisória, com o teor como 
apresentado, não ficou evidenciado. 
Ademais, ficou claro na norma em 
questão que, a pretexto de criação 
de um sistema de informações, na 
verdade, haverá um ferimento na 
privacidade da gestante ao tutelar, 
senão dizer “fiscalizar”, a vida pri-
vada (gestacional) da mesma, espe-
cialmente daquelas gestantes que 
gozam de uma situação econômica 
desfavorecida. 

Devido ao número de 
manifestações e demandas 
de esclarecimentos refe-
rentes à Medida Provisória 
557/11,  o pleno do Con-
selho Nacional de Saúde 
decidiu criar um grupo de 
trabalho para sistematizar 
as sugestões dos conselhei-
ros antes de tomar posição 
em relação ao assunto. O 
grupo vai ouvir as posições 
de vários movimentos e 
apresentar um parecer na 
próxima reunião do cole-
giado, em fevereiro. Além 
disso, o pleno encaminhou 
que será articulado um pe-
dido de audiência com a 
presidenta Dilma Rousseff 
para discutir o tema. 

O debate sobre o tema 
entrou como extra pauta de-
vido à contrariedade de vá-
rios movimentos e entidades 
participantes do colegiado 
em relação à pouca partici-
pação social na construção 
da proposta que envolve a 
saúde da mulher. O presi-
dente do CNS e ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha, 
esclareceu que a utilização 
do caráter de urgência da 
medida provisória se deu 
pela possibilidade do não 
cumprimento dos objetivos 
do milênio em 2015 em refe-
rência à mortalidade mater-

na. Ainda segundo Padilha, 
há um contínuo desrespeito 
ao direito da gestante de ter 
um acompanhante. “A Por-
taria do Ministério da Saúde 
infelizmente não garante 
cumprimento e cobrança, 
mas com uma lei é diferente. 
Por isso, precisamos de um 
conjunto de medidas e de 
políticas integradas para que 
assim a política nacional da 
mulher seja atingida como 
um todo”, justificou.

De acordo com o minis-
tro, a elaboração do texto da 
medida provisória foi base-
ada nos seguintes aspectos: 
reforçar e esclarecer o direito 
ao acompanhante durante o 
pré-natal, parto e puerpé-
rio; responsabilização das 
unidades de saúde públicas 
e privadas em registrar qual-
quer atendimento de gestan-
te de alto risco e priorização 
de plano de ações pelos 
diretores das unidades para 
que se evite a mortalidade 
materna ou infantil; garantir 
o acesso a informações em 
casos de suspeita de morte 
materna para investigação 
das autoridades sanitárias; 
e desenvolver sistema de 
cadastro com informações 
das gestantes mantendo a 
privacidade das mesmas. 
(Fonte: CNS)

Com o tema Justiça So-
cial, Direitos Humanos e 
sustentabilidade ambiental: 
o Rio+20 e a Seguridade 
Social foi realizado, dias 26 
e 27 de janeiro de 2012, em 
Porto Alegre (RS), o Fórum 
Social Temático da Saúde e 
Seguridade Social. O Fórum 
se propôs “ao debate sobre 
as proteções sociais como di-
reito humano fundamental, 
sendo os direitos humanos o 
eixo articulador para a democra-
tização da economia, do Estado 
e da sociedade e como elemento 
fundante para uma justiça social 
e ambiental”.

A  CNTS, desde sua funda-
ção, há 20 anos, e suas federações 
filiadas e sindicatos vinculados, 
carregam há anos bandeiras que 
visam a justiça social e o respeito 
aos direitos humanos. Nas úl-
timas décadas, na vigência do 
pensamento único da política 
neoliberal, o mundo passou 
por mudanças paradigmáticas. 
Graves questões sociais e eco-
nômicas como o desemprego 
crônico, a miséria e o desrespeito 
aos direitos básicos de cidadania 
aprofundaram o fosso entre 
ricos e pobres.

Isso coloca na ordem do dia 
a necessidade de uma nova 
sociedade, mais justa, mais 

fraterna e mais social.  Para a 
CNTS, é preciso somar esfor-
ços na construção de um novo 
modelo de organização do Es-
tado e da sociedade e a saúde 
deve ser uma das prioridades 
nas políticas de governo no 
sentido de garantir os direitos 
humanos e sociais.

A CNTS foi representada 
nos debates pelos dirigentes 
Clotilde Marques, Mário Jorge 
dos Santos Filho, Geraldo Isi-
doro de Santana, Adilson Luiz 
Szymanski, Tatiane de Castro 
e Walteci Araújo dos Santos. 
Foi divulgado material con-
tendo algumas das principais 
bandeiras de luta da Confe-
deração, como a retomada do 
processo de reorganização e 
fortalecimento da saúde pú-
blica na busca da implantação 
definitiva do SUS, com adoção 

de medidas que visem 
promover um financia-
mento estável e suficiente 
para a saúde;  jornada 
de trabalho condizente 
com a atividade dos tra-
balhadores da saúde, em 
especial os profissionais 
da enfermagem; saúde 
e segurança no trabalho; 
número adequado de 
profissionais nas unida-
des; combate ao assédio 

moral no local de trabalho. 
Segundo avaliação dos di-

rigentes da CNTS, os debates 
voltados para a saúde e se-
guridade social se guiaram 
pelo panorama da luta pela 
universalização das proteções 
sociais no mundo, protestos, 
luta política e enfrentamentos 
da crise, com intervenções dos 
cinco continentes via internet e 
de convidados presentes. Foi 
dado enfoque sistêmico dos 
direitos humanos como base 
para a construção de sistemas 
universais de proteção social. O 
consenso é de que, embora com 
número pequeno de participan-
tes, “o evento foi importante 
para a continuidade de debates 
para a construção de um mun-
do mais justo e a participação 
da CNTS se inseriu perfeita-
mente neste contexto”.

Conselho Nacional de Saúde 
vai analisar MP 557/11Bandeiras de luta da CNTS visam 

justiça social e direitos humanos
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CNTS apóia PEC que proíbe terceirização na saúde
Mesmo durante o período 

de recesso do Congresso 
Nacional os dirigentes da 

CNTS se mobilizaram em plena cam-
panha de combate à terceirização na 
área da saúde, trabalho intensificado 
com o início da sessão legislativa em 
1º de fevereiro. Neste sentido, tem 
atuado em defesa e busca de apoio 
à Proposta de Emenda Constitucio-
nal do deputado Lourival Mendes 
(PTdoB-MA), que altera o artigo 197 
da Constituição Federal, destinada 
a proibir a terceirização e a priva-
tização da mão de obra das ações 
e serviços de saúde. Uma primeira 
reunião ocorreu dia 27 de dezembro 
para levar apoio ao parlamentar e 
definir estratégias para o recolhimen-
to das 171 assinaturas necessárias à 
apresentação da proposta. No dia 
16 de janeiro, em São Luis (MA), foi 
realizado debate sobre o tema no au-
ditório do Sindicato dos Profissionais 
de Enfermagem e Empregados em 
Estabelecimentos de Saúde do Esta-
do do Maranhão - SINPEEES, com 
participação do autor da PEC e de 
dirigentes do Sindicato, da Federação 
dos Empregados em Estabelecimen-
tos de Serviços de Saúde do Nordeste 
- FEESSNE e da CNTS.

Participaram, ainda, o deputado 
federal Domingos Dutra (PT-MA), 
que manifestou apoio e assinou 
a proposta; o deputado estadual 
José Carlos Nunes (PT-MA), que 
se dispôs a contribuir para a apro-

Dr. José Lião 
de Almeida*

A terceirização em 
serviços de saúde é uma 
verdadeira praga que 
atormenta o setor e como 
tal deve ser combatida. 
Não é possível permitir 
que cooperativas frau-
dulentas continuem ar-
rebanhando mão de obra 
e fornecendo este tipo 
de serviços aos hospitais públicos 
e privados de todo o país. Além de 
aviltar os salários e sonegar direitos 
trabalhistas, a empresa que terceiriza 
serviços em saúde está atentando con-
tra a vida do cidadão, uma vez que 
coloca em postos de atendimento mé-
dico ambulatorial e hospitalar pessoal 
nem sempre devidamente qualificado 
para exercer essas funções.

A sociedade sofre enormes pre-
juízos nesses casos e só quem se 
beneficia com isso são alguns empre-
sários exploradores e fraudadores. 
Há casos denunciados por entidades 
sindicais de todos os cantos do país, 
de empresas terceirizadas, muitas 
delas cooperativas fraudulentas, 
que recebem pelos serviços e depois 
desaparecem do mapa, deixando os 
trabalhadores a ver navios.

Hoje, basicamente, o único ins-
trumento jurídico que regula a ter-
ceirização é a Súmula 331, do TST. 
Essa Súmula, no entanto, cria algu-
mas armadilhas e brechas jurídicas, 

como “atividade-fim” e 
“atividade-meio”, além 
de tornar genéricas de-
terminadas permissões. 
Terceirização deriva da 
palavra latina “tertius”, 
que significa mediador 
na relação entre dois en-
tes. Também conhecida 
como outsourcing ou 
subcontratação, a práti-
ca visa o fracionamento 
do modelo produtivo 

com a finalidade gerencial exclusiva 
de redução de custos.

Em nome dessa redução de custos, 
precariza-se o trabalho e o atendimen-
to à população. E, muitas vezes, essa 
redução sinistra é feita com recursos 
do SUS. Dessa forma, a CNTS entende 
que o combate a todo tipo de tercei-
rização em ações e serviços de saúde 
deve ser uma luta permanente. Já atu-
ando nesse sentido, o vice-presidente 
da Confederação, João Rodrigues 
Filho, reuniu-se recentemente com o 
deputado federal Lourival Mendes, 
para levar apoio ao parlamentar, 
autor da Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC), que altera o artigo 
197 da Constituição Federal e proíbe 
a terceirização e a privatização de 
mão de obra nas ações e serviços de 
saúde. Convocamos todos os traba-
lhadores da saúde a se unirem a nós 
nessa luta.

*Presidente da CNTS 
e do SINSAUDESP

Em meio às dúvidas que persistem 
quanto à autonomia para os hospitais 
universitários (HU’s) há um consenso 
entre os gestores das instituições: a Lei 
12.550, de 15 de dezembro de 2011, 
que autoriza o Poder Executivo a criar 
a Ebserh - Empresa Brasileira de Servi-
ços Hospitalares, e o Decreto 7.661, de 
28 de dezembro de 2011, que aprova 
o estatuto social, não solucionam os 
graves problemas da falta de recursos 
financeiros e de pessoal qualificado 
necessários ao bom funcionamento das 
unidades.

Tanto assim, que a Associação Na-
cional dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior - Andifes, 
que terá um representante no Conselho 
de Administração da Ebserh, decidiu 
não emitir opinião oficial sobre o novo 
modelo de gestão proposto pelo gover-
no. No Conselho Consultivo, haverá re-
presentantes dos usuários dos serviços 
de saúde dos hospitais universitários, 
dos residentes, da Andifes e dos traba-
lhadores dos hospitais administrados 
pela empresa.

As universidades terão a liberdade 
de escolher entregar a administração 
dos hospitais à empresa, ou não, para 
administrar os recursos e contratar 
profissionais das unidades hospitalares 
de ensino. Os conselhos universitários 
de cada instituição precisam aprovar os 
convênios. Enquanto não chegam a um 
consenso, a exigência dos reitores é que 
o governo encontre soluções para a falta 
de verba e de pessoal qualificado nos 
quadros permanentes das unidades.

Uma das metas prioritárias da 
Ebserh é solucionar o déficit de profis-
sionais de saúde nos 46 hospitais uni-
versitários do Brasil, que chega a 26 mil 
servidores. Os novos servidores serão 
contratados por regime trabalhista de 
empresa privada. A proposta preten-
de agilizar a troca de funcionários e, 
quando necessário, oferecer salários 
mais competitivos e estabelecer metas 
de qualidade de serviço aos profis-
sionais. Inicialmente, os funcionários 
terceirizados poderão ser aproveitados. 
Serão realizados processos de seleção 
simplificados, com base na análise de 
currículos.

Vinculada ao Ministério da Edu-
cação e sediada em Brasília (DF), a 
Ebserh será uma empresa pública de 
personalidade jurídica de direito pri-
vado e patrimônio próprio, com capital 
social inicial de R$ 5 milhões. E terá por 
finalidade a prestação de serviços gra-
tuitos de assistência médico-hospitalar, 
ambulatorial e de apoio diagnóstico e 
terapêutico à comunidade, “inseridos 
integral e exclusivamente no âmbito 
do SUS”. Prestará também serviços de 
apoio à geração do conhecimento em 
pesquisas básicas, clínicas e aplicadas 
nos hospitais universitários federais.

O estatuto prevê, ainda, que a em-
presa observará as diretrizes e políticas 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde, 
além de ser orientada “pelas políticas 
acadêmicas estabelecidas no âmbito das 
instituições de ensino com as quais ela 
estabelecer contrato de prestação de 
serviços”. (Fonte: ENSP/Portal IG)

CNTS na luta contra a 
terceirização na saúde

Legislação da EBSERH não resolve 
problemas da falta de recursos e de 

pessoal qualificado nos HU’s

vação da Emenda e fez uma breve 
exposição acerca da terceirização 
no Estado; o secretário de Políticas 
Institucionais do Maranhão, que se 
comprometeu a buscar o apoio das 
lideranças no Congresso, como os 
presidentes do Senado, José Sarney, 
da Câmara, Marco Maia, e do líder 
do governo na Câmara, Cândido 
Vaccarezza; além de dirigentes de 
outras entidades sindicais e traba-
lhadores da saúde.

Na justificativa da proposta, 
Lourival Mendes ressalta que “a 
terceirização da mão de obra dos 
serviços e ações da saúde provoca 
a precarização das relações de tra-
balho, uma vez que a rotatividade 
nesse segmento é muito grande, o 
que impede a educação continuada 
e qualificada dos profissionais da 
área. Coloca-se de lado a proteção à 
vida, direito fundamental garantido 
na Constituição Federal, do cidadão 

que depende dos serviços de saúde 
pública”. 

Em nome da CNTS, o vice-pre-
sidente, João Rodrigues Filho, para-
benizou o deputado pela iniciativa, 
fez uma abordagem da terceirização 
no país com uma interface da Lei 
Áurea, “com a mercantilização da 
força de trabalho no Brasil, tirando a 
dignidade do trabalhador brasileiro 
pela precariedade dos contratos de 
trabalho, com reflexos na qualidade 
dos serviços prestados”. Ele também 
alertou sobre a necessidade de se 
aprovar um projeto que flexibilize a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, que 
limita os gastos dos governos com 
pessoal, nos serviços essenciais – saú-
de, educação e segurança.

O diretor Social e de Assuntos 
Legislativos da CNTS, Mário Jorge 
Filho, abordou a necessidade de tra-
tamento diferenciado ao trabalhador 
da saúde, considerando que o mesmo 

lida com o bem jurídico maior, que é a 
vida. A diretora de Assuntos Interna-
cionais da Confederação, Lucimary 
Santos Pinto, alertou sobre a neces-
sidade de verificar a qualificação 
dos trabalhadores terceirizados uma 
vez que o único critério atualmente 
utilizado é o político. “Não se verifica 
qualquer preocupação com a qua-
lidade da assistência”, denunciou, 
destacando que casos de erros no 
atendimento muitas vezes são oca-
sionados pela sobrecarga de trabalho 
e ausência de qualificação.

O assessor jurídico do SINPEEES, 
Pedro Duailibe Mascarenhas, apre-
sentou as demandas decorrentes das 
terceirizações no Maranhão. Segundo 
ele, 1.215 trabalhadores não recebe-
ram suas verbas rescisórias decor-
rentes dos contratos celebrados pelo 
governo do Estado com empresas 
terceirizadas – CIAP e Cruz Verme-
lha Brasileira, filial do Maranhão.

Deputados Mendes e Dutra buscam apoio à PEC João Rodrigues defendeu flexibilização da LRF
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A criação da CNTS - Confede-
ração Nacional dos Traba-
lhadores na Saúde, em 21 de 

dezembro de 1991, pelo consenso de 
representantes das sete federações es-
taduais então existentes e mais de 50 
sindicatos presentes ao grande encon-
tro nacional, realizado em Peruíbe, 
São Paulo, foi um passo de gigante 
em direção a um Brasil mais humano 
e menos corrupto, com saúde para to-
dos. O ímpeto que nos levou à cria-
ção de uma entidade de representação 
nacional dos empregados da saúde foi 
determinado sempre pelo pioneirismo, 
pela garra, pela determinação.

Naquele mesmo dia, foram eleitos 
e empossados os membros da primeira 
Diretoria, do Conselho Fiscal, os su-
plentes e a Representação Internacio-
nal. Os primeiros anos de existência 
da CNTS foram dedicados à organiza-
ção da própria entidade e das federa-
ções e sindicatos pelo país. E também 
à conscientização dos trabalhadores 
da saúde sobre a importância de terem 
uma entidade forte e representativa 
dos anseios da categoria.

Em maio de 1994, conscientes da 
importância de marcar presença junto 
às instâncias dos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário federais, a 
sede foi transferida de São Paulo para 
Brasília. A partir daí, foi possível fazer 
um diagnóstico da categoria: quan-
tos são, onde trabalham, quais são os 
dilemas e objetivos nas relações de 
trabalho. Assim, a CNTS ficou respal-
dada para levar à frente sua missão, 
representando cerca de 3 milhões de 
trabalhadores. Desde então, a CNTS 
passou a realizar as aspirações de pro-
fissionais e de dirigentes sindicais da 
área da saúde.

A Confederação se orgulha de ter 
sido fundada e continuar atuando com 
a participação da base. A integração 
da diretoria e a atuação em parceria 
com as federações filiadas e sindicatos 
vinculados foram metas alcançadas. 
Os encontros nacionais dos dirigen-

Uma história de luta em defesa da saúde, 
dos trabalhadores e da sociedade

tes sindicais trabalhadores na saúde 
foram marcados por debates acer-
ca de temas de extrema relevância.

Com o passar dos anos, a CNTS 
conquistou espaços fundamentais na 
representação política junto às insti-
tuições governamentais e também em 
movimentos e atividades com outras 
entidades sindicais e de classe repre-
sentativas dos trabalhadores. Todas as 
questões essenciais relativas às políti-
cas, aos serviços e aos trabalhadores de 
saúde, obrigatoriamente, passam pela 
discussão e/ou aprovação de órgãos 
deliberativos como o Conselho Na-
cional de Saúde, a Mesa Nacional de 
Negociação Permanente do SUS, o Fó-
rum das Entidades Nacionais de Traba-
lhadores na Área da Saúde e o Fórum 
Mercosul. Em todos eles a CNTS tem 
participação efetiva, contribuindo para 
a tomada de decisões que norteiam as 
ações e políticas de governo.

O trabalho em parceria, o diálogo 
e as iniciativas no sentido de ampliar 
a interlocução e ações conjuntas com 
outras entidades, voltadas à amplia-
ção de direitos sociais e trabalhistas, 
à melhoria das condições de trabalho 
e, consequentemente, à qualidade dos 
serviços prestados à sociedade mar-
cam a gestão da CNTS. São muitas 

as atuações e ações em parceria com 
entidades de classe como a Asso-
ciação Brasileira de Enfermagem, o 
Conselho Federal de Enfermagem, a 
Federação Nacional de Enfermeiros, e 
demais entidades representativas dos 
trabalhadores.

A CNTS carrega bandeiras que vi-
sam a qualidade dos serviços de saú-
de e que passam pela reorganização e 
fortalecimento do SUS, pela regula-
mentação da Emenda Constitucional 
29, por jornada e condições dignas de 
trabalho, pela instituição de piso sala-
rial e plano de cargos e salários, pela 
qualificação profissional, por mais 
unidades de atendimento e aquisição 
de equipamentos, enfim, que levem 
ao efetivo cumprimento do preceito 
constitucional que determina a saúde 
como direito do cidadão e dever do 
Estado.

A Confederação Nacional dos Tra-
balhadores na Saúde se orgulha de ser 
uma realidade presente no cotidiano 
da categoria, resultado do compro-
misso de todos os dirigentes sindicais 
e trabalhadores da saúde rumo à con-
solidação de uma entidade cada dia 
mais forte e autêntica na defesa dos 
direitos trabalhistas e sociais do con-
junto da categoria. 

A informação clara e 
constante, como instrumen-
to de formação e integração 
com as entidades filiadas, os 
trabalhadores e a sociedade, 
tem sido uma das priorida-
des da Confederação. Dos 
informativos aos boletins, 
destes aos jornais, até à co-
municação que nos permite 
a tecnologia avançada, a 
CNTS cumpre a missão de 
informar e orientar para a 
ação propositiva e reativa 
das entidades sindicais, em 
defesa dos legítimos direi-
tos, interesses e garantias 
dos trabalhadores. Para con-
tar um pouco dessa história 
de muita luta, com derrotas 
e conquistas, a CNTS lançou 
a revista comemorativa de 
seus 20 anos de existência, 
comemorados em 21 de 
dezembro de 2011, onde 
busca relembrar os fatos e 
ações marcantes da história 
de luta em defesa da saúde, 
dos trabalhadores e da so-
ciedade.

Tomou posse no último dia 
18.01.2012, a nova diretoria do Sin-
SaudeSP, composta por trabalhado-
res da saúde de diversos dos mais 
importantes hospitais de São Paulo, 
como Sírio Libanês, Albert Einstein, 
Santa Casa de São Paulo, Beneficên-
cia Portuguesa, Santa Marcelina, 
Santa Casa de Santo Amaro, Grupo 
Hospitalar São Luiz, Laboratório 
Fleury; entre outros. 

Estiveram presentes ao ato o 
deputado federal Arnaldo Faria 
de Sá; o deputado estadual e presi-
dente do Sintracon, Antonio Sousa 
Ramalho; o vereador Claudio Prado; 
o vice-presidente da CNTS, João 
Rodrigues Filho; o auditor fiscal do 
Ministério do Trabalho e Emprego 
(aposentado), Dr. Mário Bonciani; 
o coordenador nacional do Fórum 

Sindical dos Trabalhadores, José 
Augusto da Silva Filho; Carlos Ca-
bral (representando Danilo Santos 
de Miranda – Diretor do Depto. 
Regional do Serviço Social do Co-
mércio – SESC no Estado de São 
Paulo); o secretário-geral da Força 
Sindical/SP, Hélio Herrera Garcia; o 
secretário de comunicação da Força 
Sindical, Carlos Vicente de Oliveira; 
e o Sr. Ari Friedenbach, coordenador 
de Políticas Públicas, representando 
Davi Zaia, secretário de Estado do 
Emprego e Relações de Trabalho, e 
outras autoridades.

As principais bandeiras de luta 
da nova diretoria são: jornada de 30 
horas semanais, piso salarial para 
os profissionais de enfermagem, 
combate ao assédio moral e sexual, 
qualificação profissional – por um 

Tomou posse a nova diretoria do SINSAUDESP

Sistema S para a saúde, ampliação 
do PLR para todas as empresas, 
combate à terceirização, plano de 
saúde subsidiado, extensivo aos 
dependentes, entre outras. Além das 
reivindicações específicas da saúde, 
a nova diretoria defende também as 

bandeiras de luta, como redução da 
jornada de trabalho para 40 horas 
semanais sem redução dos salários, 
para todos os trabalhadores brasi-
leiros; fim do Fator Previdenciário, 
redução das taxas de juros etc. 

(Paulo Pavonni/Sinsaudesp)

Paulo Pavonni/Sinsaudesp



l Seja declarada a omissão legis-
lativa quanto à iniciativa de regula-
mentação do art. 7º, inciso XIX, da 
Constituição Federal, e o art. 10, §1º, do 
Ato das Disposições Constitucionais  
Transitórias da Constituição Federal;

l seja concedida a ordem, julgan-
do-se procedente os pedidos constan-
tes do presente Mandado de Injunção, 
no sentido de que este supra a omissão 
legislativa, em caráter emergencial, 
quanto à iniciativa de regulamentação 
nos seguintes termos: 

l seja declarada a equivalência 
dos direitos entre pai e mãe, no âm-
bito do Regime Geral de Previdência 
Social - RGPS, conforme os ditames 
expressos na Constituição Federal, 
para que o pai possa gozar da licença-
paternidade com a possibilidade de 
ampliação de cinquenta por cento do 
período da licença, tal como já confe-
rido às mulheres, nos termos da Lei nº 
11.770/2008, possibilitando assim, que 
as empresas concedentes gozem dos 
mesmos incentivos fiscais assegurados 
em Lei, passando o pai a ter direito de 
até oito dias de licença-paternidade, 
sendo que três dias seriam objeto da 
ampliação (adota-se o arredondamen-
to de 7,5 dias para 8 dias), uma vez 
que as mães tiveram a possibilidade 
de ampliação de 120 para 180 dias, 
o que corresponde a 50% (cinquenta 
por cento de aumento no período da 
licença-maternidade); 

l seja declarada a correspondência 
de direitos entre pai e mãe, no âmbito 
dos regimes próprios de Previdência 
Social - RPPS, conforme os ditames 
expressos na Constituição Federal, 
para que o pai possa gozar da licença-
paternidade também com acréscimo 
de 50%, uma vez que as servidoras pú-
blicas tiveram ampliado o período de 
licença-maternidade de 120 para 180 
dias, o que representa um aumento de 
50% nos termos dos estatutos próprios 
de cada ente federado, passando o 
pai a ter direito a oito dias de licença-
paternidade, sendo que três dias 
seriam objeto da ampliação (adota-se 
o arredondamento de 7,5 dias para 8 
dias) para expressar o acréscimo de 
cinquenta por cento (50%) no período 
da licença-paternidade; 

l seja concedido aos pais adotantes 
abrangidos pelo RGPS o mesmo perí-
odo de licença-paternidade previsto 
para a licença-maternidade às mães 

adotivas, nos termos expressos no art. 
392-A da CLT, com o consequente de-
ferimento do “salário-maternidade” 
(que poderá ser denominado provi-
soriamente de salário-paternidade), 
nos mesmos moldes previstos no art. 
18, inciso I, alínea “g” e dos artigos 
71 a 73 da Lei nº 8.213/1991 e demais 
normas regulamentadoras, inclusive o 
Decreto nº 3.048/1999; e, para os pais 
adotantes abrangidos pelos RPPS, as 
mesmas regras definidas nos estatutos 
próprios dos servidores públicos de 
cada ente federado; 

l  seja deferido imediatamente 
ao pai o mesmo período de licença- 
maternidade que seria concedido à 
mãe na hipótese trágica de sua morte 
em face do parto; ou do período re-
manescente da licença à gestante em 
caso de morte da mãe durante o perí-
odo de gozo da licença-maternidade, 
assegurando-se ao pai a percepção do 
benefício correspondente ao salário-
maternidade em ambos os regimes 
previdenciários (RGPS e RPPS); 

l que os planos de benefícios de 
previdência complementar sejam 
adaptados para contemplar as hi-
póteses previstas no item anterior, 
assegurando-se ao pai a percepção do 
benefício correspondente ao salário-
maternidade; 

l que os pedidos anteriores sejam 
deferidos, abrangendo-se tanto o 
RGPS, assim como os RPPS, desde que 
o pai requerente detenha a guarda da 
criança e tenha providenciado o seu 

respectivo registro civil, com o reco-
nhecimento expresso de paternidade; 

l que seja da mesma forma deferi-
do o período de licença-maternidade 
(em período integral ou complemen-
tar) ao pai, na hipótese de incapaci-
dade provisória ou definitiva da mãe, 
em função de complicações com a 
saúde da mãe durante ou após o parto, 
ainda no período de gozo da licença-
maternidade; 

l que, na hipótese de a guarda 
provisória da criança com até 180 dias 
de vida ser concedida a outra pessoa 
em face da morte da mãe, seja esta e 
não o pai, a destinatária da licença-ma-
ternidade de forma integral, ou pelo 
período remanescente, fazendo jus, 
inclusive, à percepção do pagamento 
do respectivo benefício corresponden-
te ao salário-maternidade mediante 
requerimento acompanhado de deci-
são judicial, deferindo-lhe a guarda da 
criança em face do óbito da mãe; 

l sejam as autoridades impetradas 
notificados para que, no prazo de 10 
dias, prestem as informações que en-
tenderem necessárias; seja intimado o 
Procurador-Geral da República, nos 
termos do art. 103, §1° da Constituição 
Federal; 

l seja avaliada a possibilidade de 
deferimento de Medida Liminar, em 
relação ao pedido constante do item 
b-4 (morte da mãe), com amparo no 
art. 227 da CF, em face do princípio 
da absoluta prioridade.
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A CNTS ajuizou Mandado de 
Injunção Coletivo junto ao Su-
premo Tribunal Federal, com 

pedido de Medida Liminar, em face da 
omissão do governo e do Congresso 
Nacional – Câmara dos Deputados e 
Senado Federal – por falta de regula-
mentação do disposto no inciso XIX, 
do art. 7°, da Constituição Federal, 
que instituiu como um direito social 
dos trabalhadores urbanos e rurais a 
licença-paternidade, uma vez que o 
Constituinte originário estabeleceu no 
§1º, do art. 10, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, que fixou 
o prazo provisório de cinco dias para a 
licença-paternidade, até que lei venha 
disciplinar a matéria. 

“É cabível o Mandado de Injunção 
contra omissão absoluta do legislador 
ou contra omissão parcial, isto é, contra 
uma lacuna da lei, ou especialmente de 
uma exclusão de benefício incompatível 
com o princípio da igualdade”, ressal-
ta a CNTS. O Mandado de Injunção 
recebeu o número 4.488 e tem como 
relator o ministro Dias Tofolli. Na ação, 
a CNTS destaca, entre outras, inclusive, 
a decisão monocrática proferida pelo 
ministro Dias Tofolli, no Mandado de 
Injunção 2.774:

“Nem de longe deve o STF associar 
sua atuação ao modelo de intervenção 
silenciosa na atividade legislativa. Ocor-
re, porém, que a mora legislativa existe. 
E não existe de ontem, mas se dá num 
ambiente constitucional instaurado em 
1988. Em muitos casos, como é o presen-
te, são mais de duas décadas de retardo 
na concreção de normas magnas, o que 
traz para o Poder Judiciário o encargo de 
interferir e, como inicialmente era leva-
do a efeito, notificar o Legislativo.”

Cita, ainda, decisão do ministro do 
STF, Celso de Mello, referente ao Man-
dado de Injunção 3.322, que expressou 
acerca da lesão experimentada pelos 
súditos da Carta Magna, por norma 
prevista e ainda não regulamentada: 
“Nada mais nocivo, perigoso e ilegítimo 
do que elaborar uma Constituição, sem 
a vontade de fazê-la cumprir integral-
mente, ou, então, de apenas executá-la 
com o propósito subalterno de torná-la 
aplicável somente nos pontos que se 
mostrarem convenientes aos desígnios 
dos governantes, em detrimento dos 
interesses maiores dos cidadãos”. 

É de conhecimento de todos, ar-
gumenta a Confederação, que existe 
vários projetos de lei em tramitação nas 
duas casas legislativas, que cuidam da 
regulamentação da licença-paternidade, 
porém, não delibera a matéria há 23 
anos, privando o trabalhador brasileiro 
da regulamentação necessária não só 
em relação ao prazo da licença, mas em 
aspectos outros de suma importância. 

CNTS vai ao Supremo pelo 
direito à licença-paternidade

Requer a CNTS, em favor de todos os trabalhadores em serviços, atividades e estabelecimentos de saúde, 
regidos pela CLT ou pelos estatutos próprios de servidores públicos federais, estaduais, do Distrito Federal  

e municípios, seja o presente Mandado de Injunção conhecido e provido de forma que:
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O histórico da licença-paternidade 
no Brasil merece ser abordado, 
mesmo que brevemente, para uma 

melhor compreensão da atual conjuntura 
familiar e do dano que a falta de regula-
mentação da matéria traz à sociedade. No 
ano de 1967, o Decreto Lei 229/67 incluiu 
inciso no texto do Decreto Lei 5.452/43 
(que aprova a CLT), o direito à licença-
paternidade, que concedia ao trabalhador 
o abono de um dia, uma falta justificada, 
por motivo de nascimento de um filho, 
desde que a falta ocorresse dentro do prazo 
da primeira semana do parto. 

A Constituição Federal de 1988, após 
emenda de autoria do então deputado 
federal Alceni Guerra, consignou a licença-
paternidade em seu texto, como um direito 
social, sob o título de direito e garantia 
fundamental, contudo, tornou a regula-
mentação desse direito subordinada ao re-
gramento de futura lei ordinária. O Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, 
em seu art. 10, §1º, no afã de dar o míni-
mo de executividade à norma, estendeu o 
prazo provisório para cinco dias de gozo, 
até que o legislador ordinário procedesse 
à confecção do texto que regulasse referida 
licença, consoante determinação precisa do 
texto principal da Constituição. 

Assim está consignado no art. 7º da 
Constituição Federal: 

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais, além de outros que visem 
à melhoria de sua condição social: 

(...) 
XIX – licença-paternidade, nos termos 

fixados em lei;” 
Como já alinhavado, temos o disposto 

no §1º do art. 10, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da CF: 

“Art. 10 - Até que seja promulgada a lei 
complementar a que se refere o Art. 7º, I, 
da Constituição: 

(...) 
§1º - Até que a lei venha a disciplinar o 

disposto no Art. 7º, XIX, da Constituição, 
o prazo da licença-paternidade a que se 
refere o inciso é de cinco dias.” 

Em breve análise, pode-se concluir 
que a norma insculpida no texto da Carta 
Magna é norma constitucional de eficácia 
limitada, assim definida pela doutrina a 
norma que necessita de lei integradora 
para que possa ter efetividade, ou seja, 
é norma que não produz desde logo os 
efeitos que dela se espera, mas tem o 
condão de revogar norma antecessora 
incompatível e inibir a produção de 
normas em sentido contrário. O direito 
à mencionada licença-paternidade, asse-
gurado na Carta Magna, depende de lei 
regulamentadora ainda não editada, pelo 
que só resta ao impetrante valer-se do 
Mandado de Injunção, como lhe assegura 
o artigo 5º, LXXI, da Lei Magna.

Hodiernamente, as famílias 
já não seguem aquele padrão de 
clã adotado outrora. A realidade 
familiar mudou, e é de extrema 
importância que o sistema jurí-
dico acompanhe essa evolução. 
O direito existe para a vida e não 
a vida para o direito. Apesar da 
estrutura familiar convencional 
ainda ser a regra, as exceções não 
podem ser ignoradas, e a atuação 
estatal deve ser levada a efeito 
para todos os cidadãos. 

Há que se levar em conside-
ração, por exemplo, a realidade 
discriminatória na qual a omissão 
legislativa obriga a sociedade, 
pois a mulher sempre é preterida 
quando da tentativa de se obter 
emprego, já que, como previsto 
o direito a licença-maternidade, 
parte-se do pressuposto de que 
haverá maior dispêndio de tempo 
e de dinheiro com contratação e 
treinamento de empregado tem-
porário para substituir a empre-
gada gestante, além de suposta 
temerária estabilidade. 

Deve-se observar também que 
a ocorrência do parto pode trazer 
surpresas que podem mudar por 
completo o futuro da família, 
como por exemplo, o falecimen-
to da mãe, ou mesmo a hipótese 
desta ser acometida por um pro-
blema de saúde que a incapacite 

provisória ou indefinidamente 
em razão do parto ou de reflexos 
da gravidez. 

No caso da licença-mater-
nidade a lei já regulamentou o 
direito, enquanto que a licença-
paternidade parece que não foi 
assimilada em nosso direito 
positivo até hoje, tal o grau de 
indiferença e negligência dado à 
paternidade. Embora não seja a 
causa, tal tratamento reflete um 
traço cultural da nossa sociedade 
em valorizar mais a maternidade 
do que a paternidade, pois quase 
tudo que gira em torno da pater-
nidade é secundarizado, enquan-
to a maternidade é realçada. 

Ainda no que pertine à li-
cença-maternidade, é salutar 
ressaltar a publicação da Lei n° 
11.770/2008, que prevê a pos-
sibilidade de prorrogação da 
licença-maternidade, tamanha a 
importância dada pelo legislador 
à figura materna no seio familiar. 
Essa iniciativa legislativa revela 
uma compensação através da 
concessão de incentivos fiscais, 
concretizada pelo abatimento 
de Imposto de Renda de Pessoa 
Jurídica, no valor correspon-
dente à remuneração dos dias 
de prorrogação ofertados ao 
trabalhador. Neste desiderato, 
resta ainda recordar que a Lei n° 

11.970/2008, regulamentada pelo 
Decreto 6.690, tornou obrigatória 
a licença-maternidade de 180 
dias para as servidoras públicas 
federais, lotadas ou em exercício 
nos órgãos integrantes da Admi-
nistração Pública Federal.

A par disso, o pai tem cinco 
dias de licença, ao passo que 
a mãe, pelo menos 120. É uma 
diferença de tempo razoável 
que constrói uma relação de 
afeto entre a mãe e o filho que 
um pai nunca terá direito se for 
empregado. A Constituição que 
consagrou o direito à licença-
paternidade iniciou o processo 
de discussão do tema como se 
a ideia fosse uma piada do seu 
autor, instituindo, como já dito 
alhures, um prazo de cinco dias, 
provisoriamente. 

Quando da instituição de tal 
direito – licença-paternidade –, o 
legislador levou em consideração 
que a mãe iria gozar a sua licença, 
prescindindo dos cuidados do 
pai, ou, no mínimo, os menos-
prezando. Não é concebível do 
ponto de vista da proteção consti-
tucional dada à criança e à família 
que esta fique sem assistência nos 
primeiros meses de vida em face 
do óbito prematuro da mãe ou de 
problemas de saúde mental ou 
física de que seja acometida du-

rante o período correspondente 
ao da licença-maternidade, pela 
não regulamentação adequada da 
licença-paternidade. 

A título de exemplo, no caso de 
morte da genitora no momento do 
parto, o pai goza de seus cinco dias 
de licença-paternidade, para cui-
dar do recém-nascido. Devemos 
questionar quem seria o responsá-
vel pelos cuidados, do sexto dia em 
diante. Ora, a própria Constituição 
Federal, em seu art. 229, reza que 
os deveres para com os filhos de-
vem ser realizados pelos pais, não 
havendo mais distinção de respon-
sabilidade entre pai e mãe, assim 
como era na Carta anterior. 

Vários projetos de lei já foram 
apresentados ao longo de 23 anos 
e nenhum até hoje teve sanção 
presidencial. Contudo, em razão 
do trâmite desses projetos, foi e é 
possível testemunhar o clamor da 
sociedade pela regulamentação. 
De fato, os debates produzidos 
ao longo desse período de espera 
têm servido para ilustrar bem a 
situação da paternidade no país, 
e o olhar da sociedade acerca do 
tema, que abarca várias situações 
antes não consideradas, como as 
implicações negativas do período 
puerperal, pai viúvo, solteiro, ado-
tante, e tantas outras conjunturas 
que ainda não foram previstas. 

Da previsão da licença-paternidade 
na Constituição Federal

Da premente necessidade de regulamentação 
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A criança, sujeito de direitos, 
merece proteção familiar que ga-
ranta seu pleno desenvolvimen-
to, e a responsabilidade pela efe-
tivação de seu desenvolvimento 
é compartilhada pelo Estado e 
sociedade. Conviver em família 
significa garantir àqueles que es-
tão em fase de desenvolvimento, 
crianças e adolescentes, um am-
biente em que, além de viver com 
saúde, educação e alimentos, a 
criança desfrute de uma rede 
afetiva e protetiva. 
As necessidades vi-
tais do ser humano 
são o que norteiam 
os princípios mais 
basilares do direito, 
e decorrem justa-
mente por serem 
uma dor sentida. 
Tudo o que fere o 
sentimento do ser 
humano é conside-
rado nas suas rela-
ções em sociedade, 
e em consequência, 
deve ser avaliado 
quando da apli-
c a ç ã o  d a  n o r m a  l e g a l . 

Urge ressaltar que o direito 
à educação e proteção à infân-
cia, como direitos sociais que 
são, estão inseridos no rol dos 
direitos humanos fundamen-
tais, que por sua vez, são um 
conjunto de direitos e garantias 
inerentes ao ser humano, que 
objetivam o respeito a sua dig-
nidade, contra o arbítrio estatal, 
buscando condições mínimas 

de vida e desenvolvimento de 
sua personalidade. Seguindo 
essa orientação, temos que os 
direitos humanos, considerados 
fundamentais e advindos da 
Constituição, não são apenas 
um simples rol, mas sim precei-
to através do qual cada cidadão 
poderá exigir da figura Execu-
tiva, Legislativa e Judiciária do 
Estado a tutela dos mesmos, 
concretizando, desta forma, a 
nominada democracia. 

A Convenção Internacional 
dos Direitos da Criança institu-
ída pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas, ratificada pelo 
Brasil por intermédio do Decreto 
nº 99.710/90, tenta trazer o míni-
mo de garantia da sociedade às 
suas crianças, estabelecendo em 
documento único normas que os 
países signatários devem adotar 
e incorporar às suas leis. O Brasil, 
como signatário, passou a adotar 

a doutrina da proteção integral, 
novo paradigma no qual as crian-
ças e adolescentes são titulares de 
direitos fundamentais, ou seja, 
são vistos agora como qualquer 
outro ser humano. No antigo pa-
radigma, crianças e adolescentes 
eram objetos de direitos, e não 
sujeitos. 

Neste entendimento, o texto 
constitucional lastreia a doutrina 
da proteção integral da criança, 
que é assim descrita: 

“Art. 227. É dever da 
família, da sociedade e 
do Estado assegurar à 
criança e ao adolescen-
te, com absoluta priori-
dade, o direito à vida, 
à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à 
cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade 
e à consciência familiar 
e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de 
toda a forma de negli-
gência, discriminação, 
exploração, violência, 

crueldade e opressão.” 
Desta garantia, decorre o 

Princípio da Prioridade Absolu-
ta, segundo o qual a criança e o 
adolescente deverão figurar sem-
pre como prioridade na escala de 
preocupação dos governantes. 
Isso tudo porque tanto a criança 
quanto o adolescente estão em 
situação de fragilidade e não dis-
põem da formação pertencente a 
um adulto. 

Licença é importante para o bom 
desenvolvimento da criança

A licença-paternidade é conce-
dida em muitos países, e em 
vários deles é concedido um 

período de, no mínimo, 14 dias, ou 
seja, quase o triplo do período autori-
zado pela legislação brasileira. Como 
forma de analisar a importância do 
período de licença para o bom de-
senvolvimento da criança, jungimos 
aqui um breve cotejo dos períodos 
concedidos em alguns países: 

A Espanha concede quinze dias, 
com remuneração, sendo que, os dois 
primeiros dias devem ser gozados 
na data do parto e no dia posterior, 
e os demais podem ser desfrutados 
quando o pai desejar, desde que obe-
deça ao limite de nove meses após o 
nascimento da criança. A mãe pode 
ceder parte de sua licença (de quatro 

meses) ao pai, e, se o casal já tem três 
filhos ou mais, a licença-paternidade 
se estende para 20 dias. Em caso de 
adoção, o direito é o mesmo. 

Na Noruega, os pais desfrutam 
de 10 semanas de licença, recebendo 
cem por cento de seus vencimentos 
no período. Pais e mães noruegueses 
podem escolher entre tirar um total 
de 46 semanas de licença, percebendo 
cem por cento do salário, ou 56 sema-
nas, levantando oitenta por cento do 
salário. Impende frisar que a Norue-
ga foi o primeiro país a introduzir 
esse sistema, e o fez preocupado na 
valorização do papel do pai e igual-
dade do poder parental.

Em Portugal, o período de licen-
ça-paternidade é de cinco meses, 
com cem por cento do soldo, se o 

período for dividido entre a mãe 
e o pai; ou seis meses, com oitenta 
e três por cento da remuneração, 
também a ser dividido entre pai e 
mãe. Na Inglaterra é concedida uma 
licença de seis meses, sendo que os 
três primeiros são remunerados. 
No Japão, a licença-paternidade é 
de um ano, com vinte e cinco por 
cento da remuneração e tempo 
transferível entre pai e mãe. Na Su-
écia, o período é de 13 meses, com 
vencimentos integrais, sendo que a 
licença pode ser dividida entre pai e 
mãe. Tal medida tem o propósito de 
assegurar a participação da mulher 
no mercado de trabalho, aumentar 
a taxa de natalidade e estimular a 
paternidade responsável. 

A França concede um período de 

três anos, sendo que somente os 15 
primeiros dias são remunerados. A 
Alemanha é o expoente maior do res-
peito à paternidade e à família, tendo 
instituído um período de licença ex-
cepcional de 12 a 14 meses após o nas-
cimento do infante com até sessenta e 
sete por cento da remuneração, sendo 
que os últimos dois meses deverão 
ser gozados pelo pai somente. Além 
desse período, é facultado o gozo de 
licença do período que faltar para 
completar até três anos aos pais, 
porém, a esse período não se atribui 
qualquer remuneração.  Interessante 
ressaltar que os códigos do trabalho 
da França, Portugal, Espanha e Itália, 
por exemplo, estendem o direito de 
concessão da licença-paternidade 
também aos pais adotivos. 

Eleonora Menicucci 
Profª. do Departamento de 

Medicina Preventiva da Unifesp 

“Sou a favor da ampliação da 
licença-paternidade por considerar 
que o filho não é responsabilidade 
da mulher apenas, independente-
mente de seu estado civil. A par-
ticipação do pai desde o momento 
do nascimento rompe com a norma 
patriarcal de que quem cuida de 
filho é a mulher – o que acarreta 
uma tripla jornada e uma grande 
carga de estresse para as mães. 
Além disso, a participação do ho-
mem é fundamental para melhor 
desenvolvimento afetivo, psíquico 
e social da criança e para a saúde 
mental da mulher, que se encontra 
fragilizada no momento do parto.

Em caso de adoção, também 
é importante o envolvimento de 
ambos para uma boa construção 
da subjetividade do bebê. Penso, 
ainda, que 15 dias são insuficientes 
e o ideal seria, no mínimo, um mês. 
Claro que arcar com duas licenças 
representa um custo social grande 
para empresas e Estado, mas, no 
longo prazo, representa a diminui-
ção de sequelas psicossociais para 
a criança e um retorno social muito 
importante. Se quisermos mudar 
as relações de gênero em nossa 
sociedade e melhorar as relações 
entre pais e filhos, é necessário que 
se comece desde o início”. 

“A presença do pai 
é fundamental para 
o desenvolvimento 

do bebê” 

Do direito à convivência 
familiar e o Princípio do Melhor 

Interesse da Criança
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A adoção é prática de povos 
antigos, tendo passado por 
fases em que muito ocorria e 

outras em que era menos frequente. 
Instituiu-se com a finalidade de dar 
filhos a quem não podia tê-los, para 
que o culto doméstico e familiar fosse 
perpetuado. O instituto da adoção 
era dotado de caráter potestativo, 
e com o passar do tempo, adquiriu 
caráter assistencialista, ou seja, se 
antes o instituto objetivava dar um 
filho a quem não podia tê-lo, agora 
vislumbramos o caráter protecionista 
da adoção, que visa dar uma família a 
quem não possui, garantindo assim o 
direito à convivência familiar. 

A adoção, sob o ponto de vista 
jurídico, ainda permanece sem con-
ceituação e o mesmo acontece com 
relação à sua natureza jurídica, cir-
cundada por cinco posicionamentos 
distintos, que tentam determiná-la: a 
adoção como instituição; ato jurídico; 
ato de natureza híbrida; ato comple-
xo; e por fim, aquele que afirma a 
natureza contratual da adoção. No 
entanto, independentemente da na-
tureza da adoção, urge ressaltar aqui 
sua finalidade precípua de inserção 
e integração da criança em família 
substituta, sempre com vistas a res-
peitar e fazer cumprir o Princípio do 
Melhor Interesse da Criança. 

Da adoção homoafetiva - A Cons-
tituição Federal traz em seu bojo os 
Princípios da Dignidade da Pessoa 
Humana, da Igualdade e da Isono-
mia, que primam pela não discrimi-
nação dos tutelados. O desrespeito 
a esses princípios, puramente em 
função da orientação sexual de cada 
um, caracteriza o tratamento indigno 
ao ser humano. Assim sendo, é cons-
titucionalmente inadmissível que se-
res humanos, cidadãos, tenham que 
continuar na marginalidade social, 
devido à sua opção sexual. E assim 
ocorre com a família homoafetiva, 
que é aquela composta por duas pes-
soas do mesmo gênero, ou sexo. 

A jurisprudência oriunda de vá-
rios tribunais do país vem confirman-
do o direito das crianças adotadas 
terem constando em seus registros 

O presidente do Tribunal Su-
perior do Trabalho e do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho, 
ministro João Oreste Dalazen, e 
o Corregedor-Geral da Justiça do 
Trabalho, ministro Antônio José de 
Barros Levenhagen, assinaram reco-
mendação conjunta para que juízes 
e desembargadores encaminhem à 
Procuradoria da Fazenda Nacional 
cópia de sentenças e acórdãos que 
reconheçam conduta culposa do em-
pregador em acidente de trabalho. 

As decisões subsidiarão eventual 
ajuizamento de ação regressiva, nos 
termos do art. 120 da Lei nº 8.213/91, 
que estabelece: “Nos casos de ne-
gligência quanto às normas padrão 
de segurança e higiene do trabalho 
indicados para a proteção individu-
al e coletiva, a Previdência Social 
proporá ação regressiva contra os 
responsáveis”.

Mediante ações regressivas, o 
Instituto Nacional de Seguro Social 
(INSS) pode solicitar o ressarcimento 

de despesas com o pagamento de 
benefícios previdenciários (aposen-
tadoria por invalidez, auxílio-doença, 
auxílio-acidente e pensão por morte) 
ou decorrentes da prestação de ser-
viços de reabilitação profissional. 
A recomendação aponta que, além 
de ser um meio de ressarcimento 
da Administração Pública, a ação 
regressiva serve como “instrumento 
pedagógico e de prevenção de novos 
infortúnios”.

Os magistrados dos 24 Tribunais 

Regionais do Trabalho deverão enca-
minhar cópia das decisões à respectiva 
unidade da Procuradoria da Fazenda 
Nacional nos estados. A recomenda-
ção foi editada como parte do conjun-
to de ações do Programa Nacional de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho, 
cujo protocolo de intenções foi ce-
lebrado pelo TST, CSJT, Ministério 
da Saúde, Ministério do Trabalho e 
Emprego, Ministério da Previdência 
Social e Advocacia-Geral da União. 
(Fonte: Assessoria Sateal com CSJT)

Adoção visa dar uma 
família a quem não possui

civis os nomes de suas duas mães 
ou de seus dois pais adotantes, ou 
mesmo a hipótese da adoção dos 
filhos biológicos pelos companheiros 
de seus pais. A Ação Civil Pública 
de número 2000.71.00.009347-0, que 
tratou da inscrição de companheiros 
homoafetivos como dependentes no 
Regime Geral de Previdência Social, 
deu ensejo à Instrução Normativa de 
número 25/2000, do Instituto Nacio-
nal da Seguridade Social, que admite 
a concessão de benefício às pessoas 
que convivem em relação homoa-
fetiva, ocorrência que ilustra bem a 
necessidade que a sociedade tem de 
se adaptar à essa realidade. O fato de 
não haver legislação específica nesse 
sentido não faz da situação como se 
inexistente fosse.

A propósito, já existem prece-
dentes de pretórios pátrios que 
autorizaram casais homoafetivos 
adotarem crianças. Ora, consolida-
da uma realidade social, seria crível 
conceder aos casais homoafetivos 
do sexo masculino o mesmo período 
de licença concedido para aqueles 
casais constituídos por pessoas do 
sexo feminino. Entretanto, a falta 
de regulamentação acaba por trazer 
prejuízos ao infante, considerado aí o 

ferimento ao princípio da isonomia. 

Família Monoparental - Outro 
fato que merece destaque é a ex-
tensão da licença-maternidade à 
mãe adotiva, mesmo que os prazos 
estabelecidos para a mãe adotante 
sigam um odioso critério biológico – 
pois a lei limitou o prazo de licença 
conforme a idade do infante –, faz-
se mister a atenção ao fato de que 
o poder legiferante já reconheceu a 
importância da substituição familiar. 
Entretanto, mesmo reconhecendo o 
quão interessante é o fator tempo 
para a formação do vínculo afetivo 
entre adotando e adotado, com o 
objetivo precípuo de construção da 
confiança e respeito na nova relação 
familiar, a legislação não examina a 
figura paterna com a essencialidade 
com a qual a figura materna é vista. 
É como se a presença do pai fosse 
menos importante. 

Os questionamentos trazidos à 
baila são constantes em processos 
administrativos e judiciais por todo 
o país. Os pais há muito já vêm pro-
testando pelo direito à licença-pater-
nidade indiferente de gênero, pois, 
como é cediço, a mulher adotante, 
supostamente solteira, é resguarda-

da pela Lei 10.421/2002, e o homem 
adotante é preterido desse precioso 
tempo de apresentação, acomodação 
e consequente formação do vínculo 
familiar. Há ainda um sem número 
de pedidos deferidos, e outros em 
andamento, em todo o território na-
cional, o que indica a necessidade da 
regulamentação ora abordada. 

Jurisprudência e Precedentes - A 
imprescindibilidade da impetração 
do presente mandamus decorre do 
clamor público pela igualdade de 
direitos entre homens e mulheres, e 
mais ainda pelo Princípio do Melhor 
Interesse da Criança. O cuidado 
devido às crianças e adolescentes 
deve prevalecer e se mostrar, no 
mínimo, razoável, quando da análise 
de questão que verse sobre sua per-
sonalidade, caráter e educação. Para 
tanto, diversos cidadãos brasileiros 
(homens, mulheres, casados, soltei-
ros, hétero ou homossexuais) têm 
batido às portas das empresas, órgãos 
ou Justiça, desejosos em ver valer o 
direito de simplesmente zelar de suas 
crianças. O bom desenvolvimento da 
criança é uma questão social. 

E a preocupação é tão latente 
na sociedade, que a todo momento 
notícias de novos casos de pedidos 
de prorrogação do prazo da licença-
paternidade surgem, ou mesmo 
pedidos de equivalência de direitos, 
tomando por base os prazos estabe-
lecidos para a licença-maternidade, 
de filho biológico ou adotivo, e 
ainda, a respeito do salário mater-
nidade. Como pôde ser observado, 
o presente pleito merece ser acolhi-
do, por sua extrema importância, e 
considerando-se a longa espera pela 
iniciativa do Poder Legislativo, que 
já se arrasta por 23 anos, em que pese 
os projetos de lei em trâmite que 
cuidam da matéria aqui referida, não 
é demais lembrar neste petitum que 
os cidadãos brasileiros não podem 
se valer de projetos para lastrear 
seus direitos guardados pela égide 
da Constituição Federal do Brasil. 
(Conheça a íntegra do MI 4.488 na 
página da Confederação www.cnts.
org.br, no item Documentos)

Procuradoria da Fazenda deve ser informada 
sobre condenações por acidente de trabalho 


