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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais - JANEIRO - 2021

SINDSEP-MG busca diálogo com EBSERH/UBERLÂNDIA sobre atraso de benefícios à 
servidores  

O SINDSEP-MG tem buscado dialogar com a reitoria do Hospital das Clínicas de Uberlândia Minas Gerais, 
acerca de várias situações funcionais que norteiam os Empregados EBSERH, lotados neste local. A 
categoria apresentou várias questões que precisam ser ajustados, dentre elas: Movimentados e em 

exercício de trabalhadores; convocação dos profissionais para reposição das vacâncias; aquisição dos 
relógios para registro eletrônico de ponto; dificuldade de comunicação/encaminhamento das questões dos 
benefícios entre médico do trabalho para com os Empregados da EBSERH; pagamentos de 

Insalubridade/reivindicam grau máximo, pois recebiam 40% e agora estão baixando para 20%; 
Morosidade para emissão dos laudos/insalubridade do Engenheiro do Trabalho; Morosidade e dificuldade 
de encaminhamento do SOST (Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho); Recebimento do pagamento 

atrasado; Adicionais noturnos; Descanso Semanal Remunerado; Feriados trabalhados; ressarcimento de 
Planos de Saúde. Os Empregados da EBSERH Uberlândia deliberam em assembleia virtual, realizada no dia 
11/01/2021, por: encaminhar a Presidência da EBSERH/Brasília, ofícios pautando os pontos conflitantes 

mencionados acima, acerca dos benefícios, e solicitar reunião com urgência; solicitar intervenção da 
jurídica acerca das perdas ocorridas, ocasionadas pela morosidade em resolver o pagamento dos 
benefícios. 
 

Com 10% dos acidentes de trabalho, Covid é maior causa de afastamento 

A covid-19 respondeu por um a cada dez acidente de trabalho no país no terceiro trimestre e foi o principal 
motivo de afastamento profissional no período. 

A doença afastou 10,8 mil trabalhadores de julho a setembro, aumento de 246% em relação aos três 
meses anteriores. 
O aumento de acidentes de trabalho reflete o aumento de casos de covid-19 no país: 3,4 milhões de 
registros da doença no terceiro trimestre, 143% mais que no período de abril, segundo os dados obtidos 

pelo consórcio de veículos de imprensa com as secretarias estaduais de Saúde. 
A maioria dos funcionários afastados foram da área da saúde. Somados, técnicos de enfermagem, 
enfermeiros e auxiliares de enfermagem representem 57% do total de acidentes no período, com 6,2 mil. 

Em seguida vieram os trabalhadores de frigoríficos, com 2,8 mil afastamentos. 73% do total dos acidentes 
envolveram mulheres, o que pode ser explicado pela participação feminina de 80% na categoria de 
atendimento hospitalar. 

Neste período de pandemia ficou bem clara a importância do serviço público no atendimento à população. 
Enquanto tudo parou, a administração pública, por meio de seus servidores, tem realizado atendimentos 
em diversas áreas, como saúde, segurança e outras. Profissionais se revezam em seus postos de trabalho 

para atender a grande demanda, e assim contribuem para restabelecer a ordem das coisas, em prol do 
bem coletivo, em prol da vida. 
 

Direção do SINDSEP-MG convoca plenária de delegados 
A Direção Colegiada do SINDSEP-MG, deliberou em reunião no dia 27/11/2020, por convocar a Plenária de 
Delegado do SINDSEP-MG, para o mês de março de 2021; a qual pautará sobre a Eleição da Comissão 

Eleitoral que irá encaminhar a convocação do Calendário Eleitoral para a Eleição da Nova Direção do 
SINDSEP-MG – Gestão 2021/2024. 

 

 
 



JURÍDICO 
Sindicato consegue na justiça o direito à prestação de trabalho de forma remota à 

trabalhadora lactante em razão da pandemia de COVID-19 
Diante da total falta de sensibilidade da empresa em manter a trabalhadora lactante em regime de Home 
Office em decorrência da pandemia do coronavírus, foi necessário que a Assessoria Jurídica do 

SINDSEP/MG, ingressasse com um ajuizamento para assegurar o direito ao afastamento da prestação das 
atividades presenciais da servidora da Ebserh. 
No processo em questão, foi requerida a concessão de medida tutela provisória de urgência, para que a 

Empresa procedesse com o imediato afastamento da trabalhadora. Inicialmente, a referida medida de 
urgência fora concedida pelo Juiz de primeira instância, que condicionou sua manutenção à apresentação 
semanal de atestados médicos que comprovassem a condição de lactante da trabalhadora. 

No entanto, de forma completamente surpreendente, através do julgamento de mérito em sentença, a 
decisão de urgência fora revogada e a pretensão da Autora julgada improcedente pelo Juiz de 1° grau. Foi 
necessário então o manejo de recurso elaborado pela Assessoria Jurídica do SINDSEP/MG, direcionado ao 

Tribunal, através do qual foi possível reverter a decisão e dar provimento ao pedido da trabalhadora, 
restabelecendo a tutela provisória de urgência anteriormente concedida. O relator da Colenda 10ª Turma 
do Tribunal, em acompanhamento à tese defendida pelos advogados da servidora, ressaltou que o simples 

fato de a trabalhadora ter sido alocada para o prédio administrativo, não impediria, por si só, a 
contaminação, haja visto que o vírus circula por todos os ambientes. Por fim, um dos argumentos utilizados 
pelo Tribunal ao utilizar a analogia das medidas que estão sendo adotadas pelo Poder Judiciário para 
contenção do contágio do Coronavirus, através do que “no próprio âmbito deste Tribunal, diversas 

medidas, dentre as quais o regime de teletrabalho, foram implementadas a fim de resguardar a saúde de 
jurisdicionados, servidores e magistrados, sobretudo aqueles integrantes do grupo de risco”.  
Tendo sido julgado procedente a pretensão recursal, a trabalhadora permanece realizando suas atividades 

laborais de forma remota. A EBSERH ainda poderá recorrer da decisão e o processo permanece sob o 
acompanhamento da Assessoria Jurídica do SINDSEP/MG. Nossa missão é fazer valer o direito de cada 
trabalhador! 

  
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região deu provimento ao recurso interposto pela 
Assessoria Jurídica do SINDSEP/MG, para condenar a EBSERH a pagar o adicional de 

insalubridade de grau máximo para trabalhador de Juiz de Fora 
Em recente decisão proferida em ação judicial n° 0011145-91.2018.5.03.0041, ajuizada pela Assessoria 
Jurídica do SINDSEP/MG, a 8° Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3° região entendeu, em resumo, 

que: 
➢ É devido o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo ao trabalhador, ainda que o 

Hospital de trabalho não seja considerado como referência no tratamento de doenças 

infectocontagiosas; 
➢ O Laudo pericial produzido nos autos tem efeito retroativo, devendo o adicional em grau máximo 

ser pago retroativamente; 

➢ O adicional de insalubridade em grau máximo deverá ser calculado com base no salário-base do 
trabalhador, e não no salário mínimo, como condição mais benéfica. 

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%), e que tal 
laudo deverá ter efeitos retroativos, por todo o período em que perduraram as condições insalubres 

levantadas. 
Acolhendo as razões arguidas pela Assessoria Jurídica do SINDSEP-MG, o julgador destacou em seu 
voto que, embora o Hospital Universitário da UFJF não possa ser considerado como referência no 
tratamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, restou devidamente demonstrado 

que o ingresso de tais pacientes no local, além de não ser vedado, ocorria com certa regularidade. 
Com relação à base de cálculo para o referido adicional, a 8ª Turma do Tribunal manteve a base de 
cálculo adotada pela empresa, cujo pagamento ocorre tendo como base de cálculo o salário base do 

trabalhador, em respeito à condição mais benéfica instituída pelo empregador. 
A EBSERH ainda poderá recorrer da decisão e o processo permanece sob o acompanhamento da 
Assessoria Jurídica do SINDSEP/MG. 

Para outras informações entre em contato com o advogado do SINDSEP-MG, Dr. Renato Ferreira 
Pimenta, pelo número: (31) 99851-1139. 



CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
➢ 15/01– Reunião das Entidades do Setor Público Federal, Estadual e Municipal da base da CUT; 

➢ 19/01– Reunião dos Servidores do INCRA; 
➢ 20/01 - 11ª Reunião de negociação do ACT - 2020/2021 dos trabalhadores da Ebserh. 

 

  
 


