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

Trabalhadores da Ebserh de Minas Gerais não aceitam reajuste zero nem discussão sobre 
mudança no cálculo do percentual do adicional de insalubridade 

Durante as assembleias virtuais realizadas no dia 15/12, os trabalhadores da Ebserh de Minas Gerais, 
lotados nas unidades de Belo Horizonte (HC-UFMG), Juiz de Fora (HU-UFJF), Uberaba (HC-UFTM) e 
Uberlândia (HC-UFU), mais uma vez disseram não à proposta da empresa de reajuste zero para o Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) 2020/2021. Não bastasse o reajuste zero, a Ebserh insiste em retirar direitos e 
ainda mudar a base de cálculo do adicional de insalubridade. 
Sobre o reajuste zero, a Ebserh alega que está cumprindo o que diz a Lei Complementar 173, de maio 
deste ano, que prevê a suspensão de reajustes para os trabalhadores do serviço público até dezembro de 
2021. Contudo, o entendimento da Condsef/Fenadsef, é apoiado em parecer jurídico no qual a LC 173 de 
2020 não poderia retroagir a ponto de impedir a concessão do reajuste salarial da categoria por meio de 
Acordo Coletivo de Trabalho, já que a data-base da categoria é em 1º de março, antes, portanto, da 
entrada em vigor da Lei Complementar 173, de maio de 2020.  
 
Mudança na base de cálculo do adicional de insalubridade 
Um dos pontos mais polêmicos da proposta da Ebserh é mudar a base de cálculo do adicional de 
insalubridade e periculosidade dos trabalhadores, de salário base para salário mínimo, cuja alteração terá 
um impacto negativo no contracheque dos trabalhadores, significando uma redução de quase 30% da 
remuneração.  
Nas duas assembleias, os trabalhadores da Ebserh foram unânimes em rejeitar a proposta de mudança da 
base de cálculo do adicional de insalubridade e periculosidade no ACT 2020/2021.  
O advogado do SINDSEP-MG, Dr. Renato F. Pimenta, responsável pelas demandas dos trabalhadores da 
Ebserh, demonstrou preocupação com a inserção de tal discussão em eventual Dissídio Coletivo, na medida 
em que, em casos isolados nos quais se discutia pedido de pagamento do adicional de insalubridade de 
grau máximo, o próprio Tribunal Superior do Trabalho (TST) já adotou o entendimento de que o referido 
adicional deveria ser fixado sobre o salário mínimo, conforme previsto no art. 192 da CTL, a despeito da 
condição mais benéfica instituída pela Ebserh. 
 
Demais cláusulas 
As demais cláusulas propostas pela Ebserh na reunião do dia 02/12: cláusula 4ª (antecipação do 13º 
salário), cláusula 12ª (compensação de horas), cláusula 13ª (intervalo intrajornada) e cláusula 14ª 
(Descanso semanal remunerado) foram aprovadas por unanimidade pelos participantes das assembleias.  
Em relação à cláusula 17ª, que trata das férias, houve discordância, pois os trabalhadores exigem que a 
empresa cumpra os prazos definidos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) no que diz respeito ao 
abono pecuniário, bem como prazo para quitação das férias.  
Já em relação à incidência de imposto de renda sobre o abono de férias, os trabalhadores solicitaram um 
esclarecimento da Assessoria Jurídica do SINDSEP-MG, que irá elaborar um perecer jurídico sobre o 
assunto e disponibilizar à categoria. 
Os trabalhadores também definiram pela manutenção das demais cláusulas do ACT vigente, e NENHUM 
DIREITO A MENOS! 
 
Termo Aditivo 
Foi aprovado por ampla maioria que, caso permaneça o impasse nas negociações do ACT 2020/2021, seja 
apresentado um TERMO ADITIVO, com validade até março de 2021. 

 



‘Tudo será cortado’, alertam economistas sobre retomada do Teto de Gastos em 2021 
A retomada em 2021 do Teto de Gastos, que limita investimentos sociais por 20 anos, impedirá a 
manutenção de políticas sociais e até de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. É o que 
denunciam 34 articulistas – entre professores, pesquisadores e economistas. Com a aplicação da Emenda 
Constitucional (EC) 95, do Teto de Gastos tudo será cortado, inclusive as áreas que deveriam ser 
protegidas, como saúde e educação. Isso em um ano em que a pandemia ainda estará vigente e a 
economia permanecerá fragilizada, assim como a saúde da população. 
 
Retrocesso 
Desde o início, quando o teto foi aprovado, mostramos que ele levará ao aumento da desigualdade e a um 
retrocesso social sem tamanho. O objetivo é de redução de cinco pontos percentuais do PIB. O que 
significa 25% de redução do Estado, atingindo todas as áreas sociais.  
Argumentos largamente difundidos pelo governo e pela mídia tradicional, como ”acabou o dinheiro”, “o 
Brasil quebrou”, para defender a austeridade fiscal também são postos em xeque. Apesar dos resultados 
insignificantes das medidas neoliberais, essas teses permanecem fortes no país porque uma grande parte 
dos economistas “está fechada” com novas ideias e continuam defendendo medidas que somente atendem 
aos grandes interesses.  
Mas agora, na pandemia, percebeu-se que isso não faz sentido. O mercado atuando (na saúde, 
saneamento básico e educação) vem dificultando o acesso de grande parte da população, ainda mais em 
um país como o Brasil, que tem muitas desigualdades. Grande parte da população não teria acesso a 
alguns serviços se eles não fossem oferecidos de forma gratuita. Acesso esse que pode acabar caso a 
reforma administrativa seja aprovada. 
A ideia de que no Brasil “o grande problema” é o gasto público, não passa de uma “falácia”. É apenas um 
reforço na tentativa de redução do papel do Estado para sacrificar garantias constitucionais e o papel da 
política fiscal como indutora de crescimento.  
#Revogaoteto 
#Nãoàreformaadministrativa 

 
Presidente da Câmara recebe 577 mil assinaturas pedindo mais recursos para o SUS 

O presidente do Conselho Nacional de Saúde (CNS), Fernando Pigatto, entregou no dia 15/12, ao 
presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), 577 mil assinaturas coletadas até então para 
reivindicar mais recursos para o Sistema Único de Saúde (SUS) em 2021. Iniciativa do CNS, a petição 
pública, que ainda pode ser assinada, visa pressionar o Legislativo a manter o piso emergencial no 
orçamento da Saúde para o próximo ano. 
Caso seja mantido o estabelecido pelo Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias enviado à Câmara pelo 
governo de Jair Bolsonaro, o Sistema Único de Saúde perderá os R$ 35 bilhões emergenciais liberados 
neste ano em função da pandemia. O governo leva em consideração a expiração do decreto da situação de 
calamidade pública em 31 de dezembro, o que coloca o país novamente sob as regras da emenda do teto 
de gastos que acentua o desfinanciamento do sistema público de saúde. 
 
Brasil precisa do SUS  
A agenda na Câmara está inserida no âmbito da campanha “O Brasil precisa do SUS”, lançada nesta terça-
feira pela Frente pela Vida, formada por entidades de diversos segmentos. Durante toda a tarde, 
representantes de entidades científicas, do Ministério Público, de defesa dos direitos humanos, da Saúde, 
movimentos populares e sociais, sindicatos, ex-ministros da Saúde, governadores, intelectuais e 
parlamentares expressaram a importância do SUS. 
“Nós sabemos que não é fácil, mas vamos fazer valer a quantidade e a qualidade dos apoios que vamos 
recebendo. Deve ficar pra fevereiro ou março a votação do projeto de lei orçamentária, mas independente 
disso nossa luta não vai parar. Vamos continuar defendendo o SUS, a democracia. Sabemos que estamos 
do lado certo da história”, disse Fernando Pigatto. 
Para o ex-ministro da Saúde, Arthur Chioro, o momento é de reafirmar a defesa do SUS. “Sem ele seria 
uma barbárie esse país. É preciso se preparar para as demandas de 2021, até mesmo para as 
consequências da necropolítica desse governo. E que possamos derrubar a Emenda 95 e lutar por todas as 
vacinas para todos e todas já”, disse. 
#EmdefesadoSUS 

 
 



JURÍDICO 
Constatado o labor em condições insalubres em grau máximo através de perícia, e 

ausente prova em sentido contrário, é devido o pagamento de insalubridade em 40% 
à Técnico de Enfermagem 

A Assessoria Jurídica do SINDSEP-MG reverteu decisão proferida em primeiro grau, através de recurso 
interposto ao Tribunal, que havia julgado improcedente o pedido de pagamento de adicional de 
insalubridade em grau máximo à Técnico de Enfermagem da Ebserh, lotado no Hospital das Clínicas da 
UFMG. 
No processo em questão foi realizada prova pericial por profissional técnico designado pelo Juízo de 1° 
grau, a qual concluiu ser devido o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo ao 
trabalhador que vinha percebendo o adicional de insalubridade apenas em grau médio (20%). 
O Perito designado destacou em seu Laudo Pericial que mesmo na presença de apenas um leito de 
isolamento no local de trabalho do reclamante, ainda assim restou caracterizada a insalubridade em grau 
máximo, uma vez que o contato era permanente com pacientes portadores de variadas patologias, 
incluindo os que necessitavam de isolamento. 
Não obstante tal entendimento esposado no Laudo Pericial, o Magistrado da 13° Vara do Trabalho da 
Comarca de Belo Horizonte julgou improcedente a pretensão autoral, acolhendo a tese da empregadora, 
sob a justificativa de que não estaria adstrito à conclusão do laudo. 
Em face de tal decisão foi interposto Recurso pela Assessoria Jurídica do SINDSEP-MG, o qual foi 
distribuído para a 7ª Turma do TRT da 3ª Região, através do qual foi possível reverter a decisão e dar 
provimento para a pretensão do filiado. 
O Douto Relator do Recurso, de forma acertada e em consonância à tese defendida pela Assessoria, 
destacou que a prova pericial não foi afastada por elementos em contrário nos autos, e que o trabalhador 
sempre se expôs a contato com doenças infectocontagiosas, de forma habitual e permanente, uma vez que 
fazia parte do feixe habitual de suas funções como Técnico de Enfermagem. 
Ademais, o Relator ressaltou que “a norma regulamentadora não faz menção ao tempo mínimo de 
exposição capaz de ensejar a percepção do adicional, sendo certo que poucos minutos de contato com os 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas já são capazes de causar efeitos deletérios à sua 
saúde.(...) Para fim da percepção do pretendido adicional, em grau máximo, sequer se faz necessária a 
execução de procedimentos médicos ou mesmo o contato físico direto com o paciente, o que certamente 
ocorria na hipótese do autor, como pode ser visto pela descrição de atividades por ele desempenhadas 
constante do laudo pericial e transcritas em linhas preterias.”  
Com relação à conclusão do Juiz de 1° grau que negou provimento ao pedido do trabalhador mesmo 
havendo prova pericial em sentido favorável à sua pretensão, o Douto Relator do recurso afirmou que, de 
fato, o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar livremente seu 
convencimento, desde que embasado nos demais elementos dos autos. Contudo, ressaltou que, no 
presente caso, a prova pericial foi realizada por profissional de confiança do juízo, e se revelou como meio 
idôneo de prova, razão pela qual deveria ser reformada a decisão de piso, dando-se procedência ao pedido 
inicial, sendo devido ao trabalhador o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), 
calculado sobre o salário básico do reclamante, por todo o período contratual. 
Maiores informações: Gentileza entrar em contato com o advogado do SINDSEP-MG, Dr. Renato Ferreira 
Pimenta, através do número de contato: (31) 3270-1139 e/ou 99851-1139. 


