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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais - DEZEMBRO - 2020 

 
Mais dois ministros votam pela improcedência de ADI que questiona criação da Ebserh 

A votação de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que questiona a criação da Ebserh, junto ao 
Supremo Tribunal Federal (STF), está sendo acompanhada pelo SINDSEP-MG. A relatora da Ação, a 
ministra Cármen Lúcia, publicou seu voto, na última sexta-feira, 27/11, considerando a ADI 
improcedente. Até o momento já votaram os ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio Melo. 
Ambos acompanharam o voto da relatora reconhecendo a legalidade da Ebserh. A sessão virtual 
segue até a próxima sexta-feira, 04/11. 
A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi criada por meio da Lei nº 12.550, de 15 de 
dezembro de 2011, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Ou seja, no próximo dia 
15 ela completa nove anos de prestação de serviços de saúde pública. Na época de sua criação, os 
hospitais universitários federais enfrentavam variadas dificuldades relacionadas ao seu quadro de 
pessoal e de estrutura física, tecnológica e de material.   
Em seu voto, Cármem Lúcia ressalta que as atribuições da Ebserh não contrariam o princípio da 
autonomia universitária. Diferente disso, a adesão pelas instituições federais de ensino a seus serviços 
é voluntária, firmando-se por contratação com a estatal.  
Ela destaca também que, apesar da Ebserh ser uma entidade de direito privado integrante da 
Administração Pública indireta, a empresa submete-se a preceitos de direito público 
constitucionalmente previstos, como, por exemplo, a exigência de concurso público para o 
preenchimento de seus quadros. O regime de seu quadro de funcionários é o previsto na 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
O voto da ministra destaca que: “não é porque o serviço prestado pela Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares é público que o regime jurídico da empresa também será, ou que seus servidores se 
regerão estatutariamente. Não podemos confundir a natureza da entidade com a natureza do serviço 
prestado. O serviço prestado é público, mas a natureza da pessoa jurídica é de direito privado. Por 
conseguinte, de direito privado também é a relação entre a empresa e seus empregados, que são 
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”. 
 
Ebserh 
Quando foi criada, a Ebserh foi vinculada ao Ministério da Educação (MEC), com a finalidade de 
prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e 
terapêutico à comunidade, assim como prestar às instituições públicas federais de ensino ou 
instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-
aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.  
Trata-se da maior rede de hospitais públicos do Brasil. Suas atividades unem dois dos maiores 
desafios do país, educação e saúde, melhorando a qualidade de vida de milhões de brasileiros, por 
meio da atuação de uma rede que inclui o órgão central da empresa e 40 Hospitais Universitários 
Federais (HUFs), que exercem a função de centros de referência de média e alta complexidade para o 
Sistema Único de Saúde (SUS) e um papel de destaque para a sociedade.  
A Ebserh é uma realidade que vem dando certo e seus cerca de 33 mil empregados e empregadas 
vêm demostrando a fundamental importância na atuação direta dando suporte ao SUS no combate à 
Covid-19, trabalho que já salvou a vida de milhares de brasileiros e brasileiras.  



É um quadro de funcionários sério, espalhado por todo o Brasil, que trabalha com determinação para 
solucionar problemas de saúde da população brasileira e salvar vidas há nove anos. Temos muito 
orgulho de termos os funcionários da Ebserh como nossos (as) filiados (as).  
 

OIT recomenda ao governo brasileiro ter diálogo com o movimento sindical 
Ao analisar queixa de centrais sindicais brasileiras e da ISP, federação global do serviço público, o 
Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sugere ao governo 
brasileiro que consulte os movimentos. Destaca também a importância do princípio do diálogo social. 
A reclamação dos sindicalistas refere-se a descumprimento da Convenção 151 da própria OIT, que 
prevê direito à organização e à negociação coletiva no setor público. Foi ratificada pelo Congresso em 
2010. 
Já a recomendação da OIT foi publicada em relatório do Committee on Freedom of Association – 
o Informe 392 do colegiado saiu em novembro. A reclamação havia sido protocolada em dezembro de 
2018. Centrais e ISP apontavam ataques à organização, suspensão do pagamento de mensalidades e 
revogação de planos de cargos sem diálogo prévio, entre outras ações antissindicais. 
Questionado, o governo, por sua vez, alegou que aguarda a aprovação de projeto de lei em 
tramitação no Senado, para estabelecer regras de negociação coletiva na administração pública. De 
sua parte, o Comitê sugeriu que, enquanto isso não acontece, o governo busque diálogo com as 
entidades sindicais. De autoria do senador Antônio Anastasia (PSD-MG), o PL 711/2019 tem como 
relator Jaques Wagner (PT-BA). 
  
Esforço zero 
Mas Antônio Fernando Megale, advogado da ISP no Brasil, afirma que esse projeto tem praticamente 
o mesmo teor do PL 3.831/2015, vetado na íntegra, em 2017, pelo então presidente, Michel Temer. E 
observa ainda que o atual governo não esboça qualquer iniciativa para fazer tramitar o PL 711. 
Ele contesta alegação do governo de que haveria necessidade de regulamentação da negociação 
coletiva. Segundo ele, artigos da própria Convenção 151 já estabelecem a imediata aplicação, abrindo 
diálogo sempre que que solicitado pelos representantes sindicais. “E sabemos que isso não vem 
acontecendo. Para citar um exemplo, temos a extinção, em 2019, da Mesa Nacional de Negociação 
Permanente do SUS pelo presidente Jair Bolsonaro sem nenhum tipo de diálogo ou negociação”, cita o 
advogado. 
  
Reforma administrativa 
A ISP vai atualizar o Comitê de Liberdade Sindical sobre o “autoritarismo” nas relações de trabalho. 
Pois não há qualquer tipo de diálogo social ou consulta. O principal exemplo desse autoritarismo é a 
tramitação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 32 sobre a, em tese, ‘reforma 
administrativa’, que desmonta o Estado brasileiro, extermina direitos trabalhistas do setor público com 
fortes impactos negativos  para o acesso e qualidade dos serviços prestados à população, e que foi 
apresentada ao Congresso Nacional sem nenhuma negociação prévia com as entidades sindicais. 
 
Estabilidade garante conduta impessoal do servidor e favorece continuidade de políticas 

públicas do Estado 
Na reta final das eleições municipais deste ano, surgiram denúncias de que funcionários 
comissionados e terceirizados de muitas prefeituras foram obrigados a fazer campanha para 
determinados candidatos. 
O uso da máquina administrativa durante disputas eleitorais tem sido frequentemente denunciado ao 
longo das últimas décadas. Em defesa da estabilidade do servidor público, vale destacar que os 
funcionários são impedidos por lei de participar direta ou indiretamente em atividades político-
partidárias. 
O Artigo 117 da Lei 8.112/1990 (inciso XVIII) enumera as vedações impostas a ocupantes de cargos 
públicos. Entre elas, a que proíbe a categoria de “exercer quaisquer atividades que sejam 
incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho”. 



A importância da estabilidade ficou evidenciada, mais uma vez, no processo eleitoral de 2020. Sem 
ela, servidores e serviços públicos ficam dependentes da vontade de agentes políticos e, em alguns 
casos e circunstâncias, acabam deslocados para atividades que não condizem com a função pública. 
 
Conceito 
A estabilidade é a garantia de emprego ao servidor público. Seu principal objetivo é dar condições à 
continuidade dos serviços, protegendo o servidor e o Estado de práticas em detrimento do interesse 
público. Este dispositivo prioriza a impessoalidade, isenta de opiniões partidárias ou pressões políticas. 
Não sendo assim, seria possível que a cada alternância de poder um político de determinada corrente 
partidária assumisse o governo e dispensasse discricionariamente servidores de outra linha ideológica, 
o que poderia caracterizar perseguição ou intolerância política. 
 

 
O GOVERNO MENTE 
A Reforma Administrativa não é um projeto para retomar o crescimento econômico, como promete o 
ministro da economia Paulo Guedes. Na verdade, trata-se de um projeto de desmonte estatal, com o 
único objetivo de vender nossas maiores e mais lucrativas estatais à empresários bilionários. Para 
justificar as atrocidades contidas na proposta, Guedes utiliza a narrativa contra os servidores públicos, 
culpando-os pelo rombo financeiro do País.  
 
NÃO CAIA NESSA 
O serviço público não é o culpado. O dinheiro investido dessa maneira retorna para a população na 
forma de serviços, como previsto na Constituição Federal. Privatizar é retirar esse direito, que é um 
direito seu e meu. Acompanhe nossa série de posts, veja as mentiras contadas pelo governo, e junte-
se a nossa mobilização em favor de mais investimentos públicos, para atender cada vez mais 
cidadãos.  
#SindsepMG #ImpeachmentBolsonaroUrgente #ForaGuedes #BolsonaroMente 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
➢ 02/12 – 9ª Reunião de Negociação dos ACT 2020/2021 dos trabalhadores da Ebserh; 
➢ 03/12 – Plenária Nacional do Setor Público da base CUTista; 
➢ 09/12 – Seminário Virtual “Os desafios do Movimento Sindical no mundo pós pandemia”; 
➢ 10/12 - Dia Nacional de Lutas em defesa do serviço público; 
                 Mesa redonda on line sobre Assédio Moral: causas, consequências e direitos (Participação 
da diretora do SINDSEP-MG, Jussara Griffo). 



 


