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Vitória da luta: LDO é aprovada sem previsão de congelamento
 salarial e sem proibição de criação de novos cargos

No dia 12/07, depois de um longo dia de 
mobilização, os servidores comemoraram uma 
importante conquista e impuseram mais uma 
derrota ao governo Temer. Como resultado do 
trabalho parlamentar desenvolvido pelas 
entidades representativas do Serviço Público, 
os artigos 15, inciso III e 92-A do parecer da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias de 2019, que 
reduziam as verbas de custeio em 10% e 
impediam o reajuste dos servidores, foram 

rejeitados por 209 a 45 em votação no Plenário 
do Congresso Nacional.

Apesar dessa importante vitória da 
categoria, a luta contra o desmonte do serviço 
público promovido pelo governo Temer deve 
continuar. Bandeiras como o reconhecimento 
da data-base, a instituição da negociação 
coletiva no serviço público e a reposição das 
perdas salariais estão na ordem do dia. Há, 
portanto, muita luta ainda pela frente. 

A revogação da Emenda Constitucional (EC) 
95/16, que congela investimentos públicos por 
20 anos, é principal obstáculo que precisa ser 
vencido. Além disso, temos de seguir lutando 
pela revogação da reforma Trabalhista, contra a 
terceirização irrestrita e cobrar uma lei 
orçamentária (LOA) com recursos suficientes 
para a manutenção e o aprimoramento dos 
serviços prestados à sociedade. 
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O primeiro semestre de 2018 foi de 
intensas mobilizações para os trabalhadores 
do serviço público federal. Muitas lutas. 
Algumas vitórias. Como exemplo, temos a 
greve dos trabalhadores da Ebserh, que não 
se curvaram ao autoritarismo da empresa e 
do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e 
conquistaram mais um Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT). Assim como a retirada de 
pauta da Reforma da Previdência e a nossa 
importante vitória durante a votação da 
LDO, com a retirada dos artigos que 
impediam reajuste para a categoria.

Entretanto, muitas das lutas iniciadas no 
primeiro semestre vão ter continuidade nos 
p r ó x i m o s  m e s e s .  É  o  c a s o  d o  

reconhecimento da data-base, a instituição 
da negociação coletiva no serviço público, o 
cumprimento dos acordos pelo governo 
federal, as reivindicações da Campanha 
Salarial e, a principal delas, a revogação da 
reforma trabalhista e da EC 95/16 – que 
congela os investimentos públicos por 20 
anos.
É preciso que os servidores públicos 
federais se ergam em defesa de seus direitos 
fortalecendo a luta contra o desmonte do 
serviço público promovido pelo governo 
Temer. Não podemos aceitar calados mais 
esse desmando.      

Além das lutas gerais, não podemos nos 
esquecer que 2018 é ano eleitoral. É tempo  
de o país se unir e derrotar, nas urnas, o 
projeto golpista e entreguista de Temer, que 
representa o que há de mais reacionário e 
atrasado na política nacional.
Temos também, em outubro, as eleições 
para a nova diretoria do SINDSEP-MG – 
gestão 2018/2021. É tarefa de todos nós 
construirmos um sindicato independente e 
forte para lutar pelos direitos dos 
trabalhadores do serviço público, lotados 
em Minas Gerais.

Os desafios dos trabalhadores do serviço
 público para o segundo semestre de 2018
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Em dezembro deste ano completam-se dois anos 
da aprovação da Emenda Constitucional (EC) nº 
95/16. A EC 95/16, na prática, “corta na carne” dos 
trabalhadores brasileiros ao colocar limite aos 
investimentos públicos em setores como educação, 
saúde entre outros, por 20 anos.

Com a EC 95/16 em vigor, o objetivo ficou 
transparente: atacar o investimento primário, como 
saúde e educação, além de dar respaldo às reformas, 
uma delas já em vigor, como é o caso da reforma 
trabalhista. Ataques que afetam a população mais 
pobre, que depende do sistema público de prestação 
de serviços.

A imposição de um teto para os gastos públicos 
ao longo de 20 anos levará o Brasil a um estado de 
vulnerabilidade profunda no que diz respeito à 
garantia dos direitos sociais. Saúde e educação 
serão certamente as áreas mais atingidas, mas o 
desmonte também atinge outros setores.

Precisamos mobilizar toda a sociedade pela 
revogação da EC 95/16.  Caso contrário, iremos 
viver dias piores nos próximos períodos. As 
eleições estão aí e precisamos escolher candidatos 
que estejam comprometidos com a vida dos 
trabalhadores e das trabalhadoras brasileiros. 

Saúde
Na prática, a consequência final dessa emenda 

nefasta é a deterioração das condições de saúde da 
população, pois o desfinanciamento federal do SUS 
prejudica também as ações desenvolvidas pela rede 
de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios.

No Brasil, mais de 200 milhões de pessoas  
utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS) de forma 
universal e gratuita. Após a Emenda Constitucional 
Nº 95, aprovada pelo Congresso Nacional em 2016, 
os investimentos no setor ficarão congelados até 
2036. E os efeitos estão aí: 

Fechamento de leitos no SUS - Somente nos 
últimos dois anos, mais de 8 mil unidades de 
internação da rede pública foram desativadas, 
segundo levantamento feito pelo Conselho Federal 
de Medicina (CFM) a partir de dados do Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde do 
Ministério da Saúde. As especialidades com a 
maior quantidade de leitos fechados, em nível 
nacional, são psiquiatria, pediatria cirúrgica, 
obstetrícia e cirurgia geral. A redução de leitos 
significa a diminuição de acesso a 150 milhões de 
brasileiros que recorrem ao SUS para atenção a 
saúde.

Retorno de doenças já consideradas 
erradicadas 

A alegação do governo para os retrocessos são as 
campanhas virtuais contrárias às vacinas e a 
imigração venezuelana na região Norte do País. 
Mas todos sabemos que o desmonte do Sistema 

Único de Saúde (SUS) promovido pelo governo 
golpista e ilegítimo de Michel Temer é a única 
explicação para o retorno dessas doenças.

A EC 95/16 é uma das iniciativas mais nocivas 
contra a atenção básica de saúde. E o impacto é  
muito grave, não só por contenção de recursos do 
governo, mas porque estados e municípios sabem 
que não vão ter a contrapartida federal nos 
próximos anos, então deixam de investir. Em 2016, 
apenas 43,1% das cidades atingiram a meta de 
vacinação. Além dos cortes de investimentos na 
saúde, o fim de 4 mil equipes da Saúde da Família 
traz de volta doenças consideradas já erradicadas e 
que podem matar crianças e adultos.

Aumento da taxa de mortalidade infantil - 
Desde 1990, o Brasil não tinha registro de aumento 
na taxa de mortalidade infantil. Entre as principais 
causas do crescimento da mortalidade infantil  
estão a  epidemia do vírus da zika e a crise 
econômica. A doença causou queda de nascimentos 
e mortes de bebês por malformações graves devido 
a infecção pelo vírus da zika , enquanto a crise 
afetou nos fatos que envolvem mortes infantis 
evitáveis, causadas por doenças que poderiam ser 
evitadas caso não estivesse ocorrendo perda de 
renda das famílias, estagnação de programas 
sociais e cortes na saúde pública.

Educação
Educação Básica - No Brasil, 2,5 milhões de 

crianças estão fora da escola, a profissão docente 
continua desvalorizada e as metas do Plano 
Nacional de Educação (PNE) amargam para sair do 
papel. Nos últimos 21 anos, em apenas quatro 
(1996, 2003, 2015 e 2016) o reajuste dos gastos 
públicos foi abaixo da inflação oficial (IPCA). 
Agora, com a EC 95, esse investimento será 
limitado por duas décadas mesmo que o País volte a 
crescer. O Ministério da Educação receberá 37% 
menos recursos. 

Além da EC 95, há ainda outro ponto sufocando 
o financiamento da Educação. De cada dez reais 
investidos na área, apenas dois vêm da União. O 
restante é repassado por estados e municípios – 
recursos intimamente atrelados ao imposto sobre 
circulação de mercadorias e serviços (ICMS).

Isso significa que se há uma recessão econômica 
e a população consome menos, há menos 
investimento em educação. Isso afeta 
principalmente o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – o 
Fundeb – que financia 40 milhões de estudantes e é 
extremamente dependente da arrecadação de ICMS

Com a EC 95, as metas do PNE de 
responsabilidade da União já estão inviabilizadas. 
A médio prazo, os aportes que a União dava para 
programas como o Pronatec e Pró-Infância serão 

praticamente congelados.
Crise nas universidades federais - Os recursos 

repassados pelo governo são insuficientes, e as 
universidades federais, sem dinheiro para se 
manter, ficam cada vez mais no desespero. 
Atualmente, o Brasil tem cerca de 2,3 mil 
instituições públicas de Ensino Superior. Desse 
número, 63 são federais, ligadas ao Ministério da 
Educação. E o pior é que o orçamento do Ministério 
da Educação vem encolhendo cada vez mais. Em 
2017, a parcela de investimentos diminuiu em 32%. 
Ficou em R$ 4,52 bilhões. Anteriormente, era de R$ 
6,6 bilhões. A crise, que se agrava a cada momento, 
ficou acentuada em 2016, quando o financiamento 
de pesquisa acadêmica recebeu R$ 4,6 bilhões, ou 
seja, 40% a menos do que em 2013.

Pesquisa em Ciência e Tecnologia
O complexo público de Ciência e Tecnologia 

(C&T) brasileiro está em franco processo de 
desmonte, a exemplo do que ocorre com as 
universidades públicas. Isto é expressão da política 
do governo ilegítimo de Michel Temer de 
destruição dos direitos sociais, humanos e 
trabalhistas. Além das previsões orçamentárias 
serem muito rebaixadas, seguindo as diretrizes do 
ajuste fiscal, o governo impõe cortes de verbas que 
praticamente inviabilizam o funcionamento das 
instituições federais de ensino superior, dos 
institutos públicos de pesquisa e agências de 
fomento e apoio à formação – caso do CNPq e da 
CAPES.

As despesas federais com o Ministério de 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações 
(MCTI) vêm decaindo ano após ano, atingindo 
limites extremos nos dias atuais com o iminente 
risco de suspensão de obrigações assumidas pelo 
mais importante órgão de fomento à pesquisa 
vinculado ao ministério, o CNPq. 

Os cortes vêm sendo aplicados sem qualquer 
discussão com a sociedade, com entidades 
representativas dos (as) trabalhadores (as) da área 
ou mesmo com as agências de fomento e as 
associações de cientistas. Trata-se de iniciativas 
autoritárias e ilegítimas, amparadas na maléfica e 
antissocial Emenda Constitucional 95 que impõe 
um teto aos gastos públicos ao mesmo tempo em 
que libera o pagamento de juros, amortizações e 
rolagem da dívida pública. No ano de 2016, 43,94% 
dos gastos totais da União foram para a dívida, 
enquanto para o financiamento de C&T 
destinaram-se apenas 0,24%. Isto evidencia que os 
cortes de verbas nas áreas sociais e no complexo 
público de C&T servem ao insidioso sistema da 
dívida pública, que gangrena o tecido social 
brasileiro.

PELA REVOGAÇÃO IMEDIATA DA EC 95/16!

O IMPACTO DO TETO DE GASTOS NAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A POPULAÇÃO
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SINDSEP-MG
Gestão 2018/2021

ELEIÇÕES SINDICAIS

16/07 - Instalação da Comissão Eleitoral do SINDSEP-MG; 

18/07 - Publicação Edital de Convocação em jornal de grande circulação (Eleições do SINDSEP-MG); 

19/07 a 07/08 - Prazo para inscrição de chapas – Eleições do SINDSEP-MG; 

27/08 - Entrega de propostas dos locais e horários das votações; 

          - Entrega das plataformas e composição das chapas; 

17 a 19/10 - Eleições do SINDSEP-MG (1º Escrutínio); 

30 e 31/10 - Eleições do SINDSEP-MG (2º Escrutínio); 

14 e 15/12 - Reunião de Transição - DIREÇÃO e CDS (gestão 2015/2018) e (gestão 2018/2021); 

15/12 - Posse da Nova Diretoria do SINDSEP-MG. 

Calendário Eleitoral Eleições Sindicais triênio 2018/2021

O SINDSDEP-MG enviou ofício à Superintendência de Recursos 
Humanos da Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 
solicitando retomada do processo negocial relativo ao ACT 2017/2018. A 
última reunião com a empresa aconteceu em janeiro desse ano, e desde 
então, as negociações estão paradas. Um ofício foi enviado à empresa 
solicitando a alteração da data-base e manutenção das cláusulas do ACT 
anterior, mas não houve nenhuma resposta da empresa.

No dia 28/06, os diretores do SINDSEP-MG, José de Arimatéia e 
Rogério Mamão estiveram no Sindicato dos Trabalhadores do Poder 
Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais – SITRAEMG - onde se 
reuniram com representantes de outras entidades sindicais para discutir a 
realização de uma campanha conjunta de valorização dos servidores.

No dia 20/06, servidores filiados ao SINDSEP-MG, do norte de Minas 
e de Belo Horizonte se juntaram outras categorias de servidores públicos 
federais fizeram manifestação em frente à sede da Justiça Federal para 
pressionar pela análise da data-base, em pauta no Supremo Tribunal 
Federal, em Brasília.

No dia 18/06, os diretores do SINDSEP-MG, José de Arimatéia e Maria 
da Conceição estiveram em João Monlevade para conversar com os 
trabalhadores anistiados do DNPM, que hoje estão lotados na UFOP – 
Campus João Monlevade. Na oportunidade, os trabalhadores foram 
informados sobre o andamento de processos específicos. Os trabalhadores 
solicitaram que a Condsef/Fenadsef pedisse o apoio do senador Paulo Paim 
(PT-RS) para a situação dos anistiados (enquadramento, reajuste etc).

O diretor do SINDSEP-MG, José de Arimatéia e a diretora da 
Condsef/Fenadsef, Jussara Griffo, se reuniram com a Superintendência do 
Hospital das Clínicas de Belo Horizonte para tratar de denúncia de 
sobrecarga de trabalho/escala das fisioterapeutas. Após a reunião, o HC se 
comprometeu a verificar junto às chefias imediatas do Setor de 
Fisioterapia a questão da escalas e solucionar o problema.

No dia 15/06 foi inaugurado o Espaço SINDSEP-MG dentro das 
dependências do HC-UFTM, em Uberaba. O espaço contará com plantões 
jurídicos, atendimentos diversos e todo tipo de  assessoria aos 
trabalhadores da Ebserh, que vão poder contar, semanalmente, com 
representantes do SINDSEP-MG dentro do HC-UFTM para atender suas 
demandas mais urgentes. 

O SINDSEP-MG tem realizado assembleias nos locais de trabalho, 
informando sobre o andamento das negociações com o governo federal, 
discutindo com os filiados e filiadas estratégias de luta, mobilizando a 
categoria para as lutas gerais e específicas. 

Edital publicado no jornal O Tempo - edição de 18/07/2018 - página 29
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No dia 14/07, filiados (as) da região do norte de 
Minas se reuniram no Clube da Sucam, na zona rural 
de Montes Claros, para discutir temas de interesse da 
categoria como Campanha Salarial 2018, revogação 
da EC 95/16 (Teto de Gastos), reforma Trabalhista, 
Aposentadoria, análise de conjuntura, informes 
nacionais e estaduais, além do andamento dos 
processos jurídicos ((3,17% e 28,86%, GACEN, 
FGT, anuênio, conversão de licença prêmio em 
pecúnia, insalubridade, PIS/PASEP), eleições gerais 
e eleições no SINDSEP-MG – gestão 2018/2021.

O encontro contou com a presença de 
representantes da Condsef/Fenadsef, Sérgio 
Ronaldo da Silva, Gilberto Cordeiro Gomes, Jussara 
Griffo e Rogério Expedito, além de diretores do 
SINDSEP-MG da região e também da sede.

Durante o evento, os participantes se reuniram 
em grupos para definir o plano de lutas para 
2018/2019. A pauta de reivindicações e o Plano de 
lutas aprovados no XIII Congresso do SINDSEP-
MG foram referendados pelos (as) filiados (as) 
presentes que adicionaram as seguintes propostas – 
apresentadas pelas microrregiões e aprovadas pelo 

Pleno do Norte de Minas:
 
• Garantir o Encontro Regional na Região Norte 

de Minas;
• Fazer visita com o jurídico nas bases, com a 

Direção, e a Coordenação do Núcleo;
• Fazer um balanço das atividades realizadas pelo 

Núcleo Norte de Minas (observar as dificuldades e 
os avanços);

• Que o Norte de Minas faça o “mapeamento” do 
número de filiados das microrregiões, e apresente 
em reunião do Pleno (discutir a forma/critérios de 
trabalhos para desenvolver na Região). Ressalva: O 
Pleno da Região deverá definir se irão trabalhar com 
as microrregiões;

• Que os Diretores da região norte, sejam 
responsáveis por demanda(s) de pelo menos 3 (três) 
órgãos, da região;

• Que a Direção e a Coordenação, reúna com os 
filiados dos setores/órgãos locais, um dia antes da 
realização do evento na(s) cidade(s);

• Realizar reuniões/assembleias etc.. com os 
Delegados de Base duas vezes por ano, na região;

• Construir projeto para a próxima gestão 
(2018/2021) que apresente como discussão os 
temas: Reforma Administrativa, e Reforma 
Estatutária, no SINDSEP-MG;

•  C o n s t r u i r  c a l e n d á r i o  d e  
atividades/mobilização;

• Organizar/atualizar o endereço para votação 
nos órgãos/setores, e garantir que essa organização 
seja feita pela região;

• Discutir/Construir “Projeto Politico” FORTE, 
que apresente uma politica de UNIDADE, e com o 
COMPROMISSO de assumir ações, tais como: a)  
adversidade da Base do Sindicato; b) Quem irá 
apresentar “o norte” do projeto, é a Região; c) 
Discutir a estrutura da composição do sindicato; d) 
Abrir mão dos preconceitos e conceitos;

• Transformar o sindicato através do processo de 
mobilização (desprender do individualismo);

• Modernizar o processo de comunicação do 
sindicato;

• As atividades mobilizadora que serão 
realizadas em Brasília, serão centradas na Região 
Norte de Minas, contudo não deverá ser exclusiva do 
norte;

• Realizar Curso de Formação para filiados e 
Delegados de base da Região Norte de Minas;

• Criar dinâmica de informação jurídica do 
sindicato (voltada para as questões macrorregiões);

• Fazer reuniões itinerantes nos locais, visitando 
os órgãos/setores;

• Realizar assembleia na microrregional de 
Pirapora, para fazer balanço dessa gestão, e avaliar a 
participação da base; 

• Criar informativo com esclarecimentos 
(sucinto e claro) para a base;

• Que os Diretores do SINDSEP-MG visite a 
Base;

• Que a Direção do SINDSEP-MG dê condições 
financeiras para os Diretores, e Coordenação da 
Região, realize o trabalho de base (Construir 
agenda, incluir no mapeamento do projeto citado 
acima).

SINDSEP-MG REALIZA ENCONTRO NO NORTE DE MINAS 

Filiados do Norte de Minas se reuniram para discutir temas de interesse da categoria

No dia 30/06, foi realizado, em Juiz de Fora, o 
Encontro Regional da Zona da Mata. Durante o 
encontro foram tratados temas como Campanha 
Salarial 2018, revogação da EC 95/16 (Teto de 
Gastos), reformas Trabalhista e da Previdência, 
Assédio Moral, além de análise de conjuntura, 
informes nacionais e estaduais, plano de lutas/pauta 
de reivindicações e andamento de processos 
jurídicos (28,86%, 3,17%, GDATA, GDPGPE, 
Anuênio, PIS/PASEP), Geap, Capesaúde. Ao final 

do evento foram aprovadas deliberações (gerais e 
específicas) que irão integrar a pauta de 
reivindicações e o plano de lutas do SINDSEP-MG:

•  Criar comitês públicos; 
• Discutir com a sociedade a revogação da EC 

95/2016; 
•  Unificar a luta dos trabalhadores (CLT, RJU); 
•Realizar “Campanha em Defesa e pelo 

Fortalecimento da EBSERH”, e das Empresas 

Públicas; 
 •  Lutar contra a indicação de cargos públicos; 
• Lutar pela “REVOGAÇÃO DA EMENDA 

CONSTITUCIONAL 95/2016”; 
•  Defender um “ESTADO FORTE”; 
• Realizar trabalho de conscientização junto a 

população, para que as pessoas votem em 
parlamentares que defendam os Direitos da Classe 
Trabalhadora; 

• Lutar pela tolerância e pela a igualdade de 
gêneros raça e etnia; 

• Encaminhar junto à base propostas aprovadas 
nacionalmente sobre a revogação EC nº 95/2016 
(abaixo assinado, atos, etc..); 

• Confeccionar informativo jurídico, informando 
quais são as ações que serão ajuizadas, e sobre as 
ações em evidências (CLT/RJU); 

• Publicar no jornal nomes e contatos, dos 
convênios firmados pelo SINDSEP-MG;  

 • Que a Secretaria de Assuntos Jurídicos participe 
dos demais Encontros Regionais; 

• Criar E-mail específico da Secretária de Assuntos 
Jurídicos, com o objetivo de encaminhar as demandas 
jurídicas; 

• Realizar Plantões Jurídicos nos Núcleos 
Regionais (tanto para atender os filiados RJU quanto 
CLT); 

• Confeccionar cartaz para divulgar o 
“Atendimento Jurídico nas Regiões”. 

ENCONTRO REGIONAL REÚNE FILIADOS DA ZONA DA MATA

Filiados da Zona da Mata lotaram o auditório do Hotel Serrano durante o Encontro



• Realizar audiência pública em Juiz de Fora, 
objetivando fortalecer a EBSERH; 

• Confeccionar boletim orientando os 
trabalhadores da EBSERH sobre as demandas (geral 
e especificas), e sobre os avanços alcançados com o 
fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho 
2018/2019 (prazo para a confecção, 10 dias – até o dia 
10/07/2018); 

• Criar “Comissão de Comunicação” dos 
Trabalhadores da EBSERH (Edson Francisco Rosa, 
Felipe Tadeu Silva Oliveira, Nara Gonçalves da 
Rocha Viana, Isabel Aparecida Tomaz), para 
repassarem os informes locais, os quais deverão ser 
incluídos na página/site do SINDSEP-MG, e nos 
boletins. Critério para compor a comissão: ter 
participado do Curso de Negociação Coletiva; 

 • Participação dos Trabalhadores da EBSERH nos 
Conselhos Municipais, incluindo o Conselho de 
Saúde. (objetivo: de criar estratégias de luta; e 
alcançar participação popular); 

 • Analisar o contrato que foi aprovado no 
Conselho de Administração, relativo aos convênios 
da EBSERH com as Universidades; 

 • Discutir estratégia para participar do Conselho 
Universitário; 

 • Fazer levantamento dos convênios da EBSERH, 
e verificar como funciona cada Conselho; 

 • Criar “COMITÊS” em Juiz de Fora, pelo 
Fortalecimento e em Defesa da EBSERH; 

 • Que o Núcleo Zona da Mata solicite “Audiência 
Pública” na Câmara de Juiz de Fora, para trabalhar a 
Campanha: Fortalecimento, e em Defesa da 
EBSERH; 

 • Lutar pela Integração e pelo Acesso dos 
Trabalhadores da EBSERH junto ao Clube das 
Universidades; 

 • Lutar compor (fazer parte) da Gestão da 
EBSERH, e dos setores; 

 • Que o SIDNSEP-MG solicite oficialmente 
cópias dos 2 (dois) Regimentos (Universidade e do 
Hospital), para posterior estudo e levantamento; 

 • Agendar seminário para analisar e verificar 
formas/estratégias de encaminhamento em relação 
(REGIMENTOS); 

 • Dialogar com a sociedade para que a mesma 
reconheça a importância do trabalho da EBSERH; 

 • Que o SINDSEP-MG apresente uma proposta 
para o Conselho Municipal de Juiz de Fora, e para a 
CONDSEF/FENADSEF,  expondo que os  
trabalhadores da EBSERH são fundamentais para o 
funcionamento dos Hospitais; 

 • Data indicativa para iniciar as próximas 
negociações do ACT (novembro de 2018); 

 • Fazer reuniões por setor/área, para discutir 
propostas para o ACT 2019/2020. Encaminhar as 
PROPSOTAS para o seminário, e posteriormente 
para a CONDSEF/FENADSEF. 

 • Composição para a Mesa Local de Negociação: 
Será indicado 1 (um) representante, por Região; 

 • Composição para Negociação do ACT – 1(um) 
representante por Estado; 

 • Que os trabalhadores apresentem na pauta da 
mesa local (após criação) o ponto: ESCALA MISTA. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Solicitar ao Ministério da Saúde, capacitar 
funcionaria do MS, lotada na Regional de 

Saúde de Juiz de Fora, para atender as 
demandas dos servidores cedidos para o estado 

e municípios (principalmente os servidores 
aposentados e pensionistas). 

 

JORNAL DO SERVIDOR ‐ SINDSEP‐MG06

EBSERH

No dia 19/07, foi realizada, em Brasília, 
uma reunião que contou com a participação de 
representantes do DIAP, Condsef/Fenadsef, 
Fenajufe, Sindireceita, Sinasefe e CSP 
Conlutas para discutir medidas para pedir a 
revogação da EC 95/16.

Durante a reunião foi apresentada uma 
proposta de campanha pela revogação da EC 
95/16, com a coleta de assinaturas junto à 
população, além da apresentação de uma 
Proposta de Emenda à Constituição, propondo 
a revogação da chamada “Emenda da Morte”.

Antônio Queiroz, assessor parlamentar do 
DIAP informou que já existem três PECs que 
buscam a revogação da EC 95 (370/16 e 
outras), que devem ser arquivadas ao final 
desta legislatura e podem ser reapresentadas 
na próxima, mas o ideal seria apresentação de 
uma nova PEC.

O representante do DIAP explicou ainda 
sobre a competência de apresentação de PECs 
(exclusiva de deputados e senadores), não 
podendo ser de inciativa popular. Mas um 
plebiscito informal poderia ser realizado.

O ideal seria que essa PEC tivesse mais de 
um autor e que precisaria da subscrição 
mínima de 172 deputados e 27 senadores para 
tramitar.

As entidades se comprometeram a elaborar 
os textos do abaixo-assinado, fazer 
levantamento de como votou cada 
parlamentar, além de um documento a ser 
apresentado aos candidatos em apoio à 
Campanha pela revogação da EC 95/16, bem 
como às pautas prioritárias dos servidores 
públicos federais. Uma nova reunião acontece 
ainda no mês de julho para organização da 
Campanha.

A campanha nacional Brasil Forte, em 
defesa do serviço público e das estatais, foi 
apresentada durante audiência pública na 
Comissão de Direitos Humanos (CDH). 
Promovida pela Central  Única dos 
Trabalhadores (CUT), a campanha também 
tem como objetivo combater a Emenda 
Constitucional 95, que criou um teto para os 
gastos públicos. As organizações sindicais vão 
promover uma manifestação nacional 
chamada Dia do Basta contra a “entrega do 
patrimônio brasileiro às multinacionais”. 

O objetivo da campanha Brasil Forte é criar 
um cenário de pressão popular para forçar os 
parlamentares a não aprovar a venda de 
empresas públicas, além de unificar as forças 

da sociedade para combater uma agenda 
iniciada pelo Parlamento que busca implantar 
um Estado mínimo no país em 20 anos. 

Reunião entre entidades sindicais discute campanha 
pela revogação da EC 95/16 (Teto dos gastos) 

Reunião discute Campanha pela Revogação da EC 9516

CUT lança campanha em defesa 
do serviço público e das estatais 
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SEMINÁRIO NACIONAL DOS SERVIDORES 
ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

No dia 06/07, servidores administrativos do 
Ministério do Trabalho e Previdência Social de 
vários estados se reuniram, em Brasília, para 
discutir a situação do Órgão, frente ao desmonte  
dos serviços públicos promovido pelo governo 
Temer, além dos reflexos da Emenda 
Constitucional 95/16; Reforma Trabalhista e 
Terce i r ização .  O SINDSEP-MG fo i  
representado pelo diretor Rogério Expedito e 
pelo delegado sindical Mário Ângelo Vitório.

CONFIRA ABAIXO AS RESOLUÇÕES 
TIRADAS NO ENCONTRO:

• Reativação urgente do GPCOT – Grupo 
Permanente das Condições de Trabalho perante 
o MTb para tratar dos problemas e proposição 
de avanços perante o órgão, o qual foi suspenso 
pelos ex-ministros. 

• Indicativo da criação de Grupos nos moldes 
do GPCOT por estados para tratar dos 
problemas locais. 

• Indicativo para a realização de encontros 
unificados estaduais ou por região até outubro 
de 2018. 

• Os estados com problemas deverão 
formalizar um relatório dos problemas locais 
para as entidades estaduais, e estas deverão 
repassar para as instâncias superiores.

• Encampar a luta pelo Adicional de 
fronteiras. 

• Defesa de que os cargos de chefias 
estratégicos, ou não, sejam designados por meio 
de eleições por servidores nos moldes de 
universidades.

• Calendário da luta: 11/07 e 10/08, em 
Brasília: contra a LDO. 

• Ato Nacional em Defesa do MTb: 10/08. 
• Defesa da nossa pauta e do serviço público 

perante o STF: Setembro (Posse do Ministro 
Tófolli como Presidente). 

• Recuperação do Seguro do Pescador 
Artesanal. 

• Elaborar Carta contra o Desmonte do Mtb. 

• Ratificação dos Avisos Ministeriais da 
nossa Carreira. 

• No mérito os representantes estaduais 
posicionaram-se contra a Lei nova do SINE, por 
entender que terceiriza as atividades do MTb; 
mas não descartaram a participação das 
entidades na regulamentação da Lei 13.667/18 
do SINE, para excluir outros prejuízos ao 
funcionamento e competências do MTb. 

• Propositura de Recurso Extraordinário e/ou 
reclamação perante o STF referente à PET 
7920/2010: mérito da legalidade da nossa greve 
e acordo não cumprido do Plano de Carreira. 

• Comissão de Reestruturação do MTb: Terá 
até o dia 30/07 para apresentar uma proposta da 
reestrutura do MTb, com exceção da SIT: 
Composição: VÍVIAN (RS) - Políticas 
Públicas; JORGE (ES) e CÁRMEN (CE) - 
Economia Solidária e Renda; FRANCINETE e 
JOÃO (MG) - Relações do Trabalho. Em 
tempo, fomos advertidos que todas as SRTbs 
receberam pelo Comunica a informação de que 
está aberto o prazo para sugestões; assim, 
devemos agir em Unidade e apresentar com a 
brevidade possível a sugestão Unificada para 
que todas as Unidades também apresentem tal 
proposta da Categoria por estado e pelas 
Entidades Nacionais perante a Sede do MTb. 

• Realização da mobilização para a 
reestruturação do MTb contra o desmonte 
perante: Entidades Sindicais, Centrais, 
DIEESE, OIT, Movimentos Sociais etc.; 

• No tocante à SIT, não entramos no mérito 
porque não é da nossa alçada; 

• No tocante à Administração e Jurídico, a 
ideia é reproduzir o modelo atual para as SRTbs, 
Gerências, no que for possível, concedendo 
maior autonomia às Unidades descentralizadas 
para a execução das atividades correlatas acima. 

• Levantamento dos problemas das 
infraestruturas e de relações do trabalho e 
deverão ser enviados para as entidades. 

 •  Extensão da Lei nº 13.464/18.

Seminário Nacional dos Servidores Administrativos do Ministério do Trabalho

A presidente do Supremo Tribunal Federal, 
min i s t r a  Cármen  Lúc ia ,  suspendeu  
temporariamente, no dia 16/07, a Resolução 
Normativa 433, de 28 de junho de 2018, da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) que “propõe-se a regulamentar, a 
utilização de mecanismos financeiros de 
regulação no âmbito dos planos privados de 
assistência à saúde, a exemplo de franquia e 
coparticipação”. De acordo com a decisão, da 
presidente do STF, ao deferir a medida cautelar 
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), ajuizada no último dia 13 de 
julho, a resolução fica suspensa até o exame 
feito pelo ministro-relator, Celso de Mello, ou 

pelo plenário da Corte. A resolução da ANS, 
publicada em junho, diz que os pacientes de 
planos deverão pagar até 40% no caso de haver 
cobrança de franquia e coparticipação sobre o 
valor de cada procedimento médico realizado. 
“A referida resolução foi muito além e 
desfigurou o marco legal de proteção do 
consumidor no país”, 'tendo usurpado', “da 
competência do Poder Executivo (e também do 
Poder Legislativo) por parte da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar, que arvorou-se 
a regulamentar matéria - mecanismos de 
r e g u l a ç ã o  f i n a n c e i r a  ( f r a n q u i a  e  
coparticipação) - sem a devida competência 
para tanto e, ainda, sem o devido processo 

legislativo”, diz a OAB na ação.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS), por meio de nota, informou que ainda 
“não foi notificada oficialmente da propositura da 
ação, tampouco da decisão do Supremo Tribunal 
Federal de suspender a Resolução Normativa nº 
433, relativa às regras de coparticipação e 
franquia.” A Agência destaca, no entanto, “que 
editou a norma observando rigorosamente o rito 
para edição de ato administrativo normativo, 
especialmente quanto à oportunidade de 
participação da sociedade. Além disso, a norma 
foi analisada pela Advocacia-Geral da União sem 
que tenha sido identificada qualquer ilegalidade 
ou inconstitucionalidade”.

SUSPENSA RESOLUÇÃO DA ANS SOBRE 
COPARTICIPAÇÃO EM PLANOS DE SAÚDE
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Por considerarem as eleições livres e 
democráticas em 2018 primordiais para a 
construção de compromissos com a futura 
agenda de desenvolvimento do País, a CUT e 
demais centrais sindicais lançaram a Agenda 
Prioritária da Classe Trabalhadora. O documento, 
com 22 propostas relacionadas aos trabalhadores, 
foi entregue a deputados e senadores no dia 20/06 
e será entregue aos candidatos à Presidência da 
República nas eleições de outubro próximo.

O documento será uma ferramenta de trabalho 
dos sindicalistas para o debate público e norteará 
as ações e mobilizações dos trabalhadores para o 
próximo período, em especial no Dia Nacional de 

Luta da Classe Trabalhadora, que acontecerá em 
10 de agosto, com atos e paralisações em todo 
País.

Criar políticas, programas e ações imediatas 
para enfrentar o desemprego e o subemprego 
crescentes, revogar a Emenda Constitucional 
95/2016, que congela os investimentos públicos 
por 20 anos, renovar a política de valorização do 
salário mínimo, revogar os aspectos negativos 
apontados pelos trabalhadores da Reforma 
Trabalhista e da Terceirização, que precarizam os 
contratos e condições de trabalho, são algumas 
das 22 propostas para o desenvolvimento do 
Brasil. 

No momento pelo qual passa o Brasil de 
amplo desemprego, informalidade, precarização, 
flexibilidade, insegurança e desproteção 
trabalhista, os trabalhadores estão sendo 
desafiados a construir mobilizações e lutas que 
recoloquem o trabalho como peça fundamental 
para o desenvolvimento.

Também está entre as propostas a 
democratização do sistema de relações de 
trabalho, fundado na autonomia sindical, visando 
incentivar as negociações coletivas, agilizar a 
solução dos conflitos, garantir os direitos 
trabalhistas, o direito à greve e coibir as práticas 
antissindicais.

O Supremo Tribunal Federal (STF) entrou 
em recesso no dia 2 de julho, sem ter julgado o 
Recurso Extraordinário (RE) 565089 que trata 
do direito dos servidores públicos a indenização 
por não terem sido beneficiados por revisões 
gerais anuais em seus vencimentos. O 
julgamento no Plenário do STF que será 
retomado no mês de agosto é para definir se a 
omissão do Poder Executivo, consistente no não 
encaminhamento de projeto de lei destinado a 
viabilizar reajuste anual dos vencimentos dos 
servidores públicos, viola o disposto no artigo 
37, inciso X, e parágrafo 6º, da Constituição 

Federal. 
O julgamento que será retomado com o voto-

vista do ministro Dias Toffoli entrou na pauta do 
plenário do STF no dia 20 de junho, mas não foi 
votado em função de atraso no julgamento de 
outras ações pautadas para aquele mesmo dia. A 
decisão do STF é aguardada com ansiedade 
pelos servidores públicos de todo o país, visto 
que a matéria teve repercussão geral 
reconhecida pelo Supremo em dezembro de 
2007. 

Até o momento, o RE recebeu três votos 
favoráveis e três contrários. O relator do 

recurso, ministro Marco Aurélio proferiu voto 
favorável no início do julgamento do mérito, em 
junho de 2011. Para ele, a revisão não é ganho, 
nem lucro, nem vantagem, mas um componente 
essencial do contrato do servidor com a 
administração pública. Além disso, seria uma 
forma de resguardar os vencimentos dos efeitos 
da inflação, concluindo pelo provimento do 
recurso. Seguiram o mesmo entendimento do 
relator a ministra Cármen Lúcia e o ministro 
Luiz Fux. Votaram contra os ministros Luís 
Roberto Barroso, Rosa Weber e Gilmar 
Mendes. 

No dia 06/07, a Condsef/Fenadsef reuniu o Conselho 
Deliberativo de Entidades (CDE) para debater ações que serão 
trabalhadas frente aos grandes desafios que a categoria enfrenta, 
tais como a Portaria 193, que prevê a possibilidade de 
remanejamento compulsório de servidores. O SINDSEP-MG foi 
repressentado pelo diretor Rogério Mamão (CNEN).

A portaria possibilita a realocação de mais de 1,18 milhão de 
servidores. Desses, mais de 700 mil de maneira compulsória, ou 
seja, a partir de determinação direta do governo. A assessoria 
jurídica da Condsef/Fenadsef já busca soluções para impedir a 
própria portaria, uma vez existe lei que veda remoção de agentes 
públicos em período eleitoral. Uma portaria não pode sobrepor 
uma lei.

Além da portaria da remoção compulsória, o CDE também 
discutiu a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2019.

No sábado, 07, foi realizada a Plenária 
Nacional da Condsef/Fenadsef, que discutiu 
de forma geral todos os temas tratados no 
CDE e tirou as seguintes resoluções:

• Encampar a Campanha Nacional da 
CUT, em defesa das estatais e serviços 
públicos, participando ativamente nos 

estados, de lançamentos e divulgação da 
campanha;

• Apresentação aos candidatos da 
plataforma da classe trabalhadora e cobrar dos 
mesmos, compromisso com as demandas da 
defesa dos servidores e serviços públicos;

• Apoiar os candidatos a deputados 

federais, estaduais, senadores, governadores, 
que são da base da nossa categoria, que 
evidentemente estejam comprometidos com a 
defesa dos servidores e os serviços públicos 
de qualidade;

• Realizar campanha nacional em defesa 
dos empregados públicos e da Ebserh.

Trabalhadores entregarão prioridades a presidenciáveis

STF entra em recesso sem julgar recurso da data-base

PLENÁRIA NACIONAL

CDE e Plenária Nacional da Condsef discutem os 
desafios dos servidores para o próximo semestre
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Ao julgar recurso de embargos no recurso 
de revista nº 2198-92.2011.05.03.0138, a 
Seção de Dissídios Individuais Nº1 do 
Tribunal Superior do Trabalho, ao 
determinar que fosse computado para 
cálculo do salário de retorno após anistia, o 
reajuste de 104%, referente a acordo 
coletivo firmado entre os empregados do 
BNCC e o banco, concluiu: “assim, são 
devidos aos anistiados os reajustes salariais 
e promoções concedidos em caráter geral 
pela empresa, no período de afastamento, de 

forma a atingir-se plenamente os fins da Lei 
da Anistia e obstar o tratamento anti-
isonômico. Excepcionam-se apenas as 
vantagens pessoais oriundas da prestação 
laboral continuada, tais como indenização 
por tempo de serviço, licença-prêmio ou 
promoções por merecimento”.

Isto significa que o Tribunal Superior do 
Trabalho evoluiu na interpretação da Lei de 
Anistia, que em seu art.6º veda atribuição de 
efeitos financeiros retroativos aos que foram 
por ela beneficiados.

Com este novo entendimento, firma o 
Superior Tribunal de Justiça a compreensão 
de que as vantagens de caráter geral 
deferidas aos empregados públicos não 
demitidos, devem ser aplicadas aos que 
ficaram afastados do trabalho por dispensas 
posteriormente consideradas arbitrárias ou 
ilegais, não concretizando isto efeito 
financeiro retroativo, visto que os 
correspondentes  rea jus tes  somente  
passariam a ser devidos após o retorno do 
anistiado ao serviço público federal.

N o  j u l g a m e n t o  d o  P e d i d o  d e  
Uniformização de Jurisprudência, formulado 
pela FUNASA, a Turma Nacional de 
Uniformização dos Juizados Especiais 
decidiu favoravelmente aos servidores, no 
sentido de que a GACEN tem natureza 
remuneratória, devendo, consequentemente, 
ser incorporada.

L o g o ,  a  T N U  d e l i b e r o u  s e r  
inconstitucional o pagamento diferenciado da 
GACEN para ativos e inativos, devendo ser 
paga igualmente para ambos, desde que a 
aposentadoria tenha sido efetuada com 
garantia de paridade.

Têm direito à paridade os aposentados 
antes da Emenda Constitucional nº 20/98, 
bem como os que ingressaram na inatividade 
até 19/02/2004, data de vigência dos efeitos 
da Emenda Constitucional no 41/2003, além 
dos que foram para inatividade com base no 
art.7º da EC/41 e no art.3o da EC nº 47/2005.

Em relação aos pensionistas, mesmo que o 
benefício tenha sido instituído após a vigência 
da EC 41/2003, entende-se que se aplica a 
mesma regra: deverá ser verificado se as 
pensões decorreram de aposentadorias que 
também assegurem ao pensionis ta  

integralidade E paridade, ou seja, que 
preencheram todos os requisitos exigidos pela 
EC 47/2005, quais sejam:

1. Haver ingressado no Serviço Público 
até o dia 16/12/98, data de publicação da EC 
nº 20;

2. 25 anos de efetivo exercício no 
Serviço Público (o que engloba a 
Administração Direta e Indireta);

3. 15 anos de carreira;
4. 5 anos no cargo em que se dará a 

aposentadoria;
5. 35 anos de contribuição, se homem e 

30 anos, se mulher;
6. Para cada ano a mais de contribuição 

que ultrapasse os 35 e 30, diminui-se um na 
idade limite de 60 e 55 anos, respectivamente 
para homens e mulheres

Os aposentados e pensionista interessados 
em ajuizar ação, para pleitear a incorporação 
t o t a l  d a  G A C E N  a o s  p r o v e n t o s  
(aposentadorias e pensões), na hipótese de o 
servidor tê-la recebido por menos de cinco 
anos, deverão encaminhar os seguintes 
documentos ao Departamento Jurídico do 
Sindicato:

1.     Procuração, com firma reconhecida;

2.     Contrato de honorários;
3.     Declaração para pedido de justiça 

gratuita;
4.     Declaração de inexistência de 

processo anterior com o mesmo fundamento;
5.     Cópia da Identidade e do CPF;
6.     Cópia do comprovante de endereço 

(água, luz ou telefone);
7.     Cópia dos três últimos contracheques;
8.     Cópia da Portaria da aposentadoria;
9.     Cópia do Mapa de Tempo de Serviço;
10.  Fichas financeiras de 2008 até a 

presente data;
11.  Se pensionista, cópia da Portaria da 

aposentadoria do instituidor da pensão e cópia 
da Portaria de instituição da pensão, bem 
como fichas financeiras de 2008 até a presente 
data em nome do instituidor da pensão.

Os documentos constantes nos itens 1, 2 e 3 
estarão disponíveis no site do SINDSEP-MG, 
nos Núcleos de Base, na Sede do SINDSEP-
MG ou poderão ser solicitados por e-mail: 
sindsepmg.juridico@gmail.com

Ressalvamos que se trata da defesa de tese 
jurídica, fundamentada na jurisprudência 
atual, e que na ação será pedido o pagamento 
referente ao período não prescrito.

ANISTIADOS E VANTAGENS FUNCIONAIS

INCORPORAÇÃO TOTAL DA GACEN 
PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS
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*Descontos indevidos a título de contribuição 
associativa*

O Jurídico do Sindicato tem sido bastante acionado 
para que seja ajuizada ação civil pleiteando o 
cancelamento de descontos em folha a título de 
contribuição associativa.

Isto porque, várias associações, sem prévia 
autorização, têm descontado mensalmente nos 
proventos de aposentadoria/pensão dos servidores 
p a r c e l a s  d e n o m i n a d a s  “ C o n t r i b u i ç ã o  
Associativa”.Caso você esteja sofrendo descontos 
indevidos, não deixe de entrar em contato com o 
Departamento Jurídico do sindicato.

*Pagamento das férias em dobro*
O Jurídico do Sindicato tem ajuizado várias ações 

judiciais em face da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH, pleiteando o pagamento em 
dobro das férias em favor dos empregados da referida 
entidade.

Isto porque, conquanto a empresa conceda 
regularmente as férias para os seus funcionários dentro 
do período concessivo (até 12 meses após a aquisição 
das férias), a EBSERH, nas férias iniciadas no começo 
do mês, não efetua o pagamento das mesmas no prazo 
máximo de 02 (dois) dias antes da fruição, violando, 
assim, o art. 145 da CLT, o que enseja a aplicação da 
Súmula nº 450 do TST, a qual estabelece o pagamento 
em dobro em tais casos.

Deve ser ressaltado que o sindicato também moveu 
ação coletiva sobre tal questão, a qual fora julgada 
procedente em primeira instância e aguarda o 
julgamento do recurso da empresa pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da 3ª Região.

*Ações trabalhistas pleiteando o pagamento do 
adicional de insalubridade em grau máximo*
O sindicato, por meio do seu Departamento Jurídico, 

tem ajuizado várias reclamatórias trabalhistas em favor 
dos empregados públicos da EBSERH, unidades Belo 
Horizonte, Uberaba e Juiz de Fora, pleiteando o 
pagamento do adicional de insalubridade em grau 
máximo.

Caso você labore em contato permanente com 
pacientes em isolamento e/ou manuseia objetos não 
previamente esterilizados de tais pacientes, não deixe 
de entrar em contato com o Departamento Jurídico do 
sindicato, para que seja ajuizada a sua ação.

*Ação coletiva – prorrogação do horário 
noturno*

Através de ação coletiva movida pelo sindicato, a 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, tanto em 
primeira quanto em segunda instância, foi condenada a 
pagar aos empregados substituídos o adicional noturno 
pelas horas trabalhadas após às 05h00min em 
sequência/prorrogação da hora noturna, tanto para os 
empregados que cumprem jornada de trabalho 
integralmente no período noturno como para aqueles 
que cumprem jornadas mistas, parcelas vencidas e 
vincendas, respeitada a prescrição quinquenal, com 
integralização da verba para fins de pagamento de 13º 
salários, férias + 1/3, FGTS a ser depositado e RSR.

O processo segue para julgamento no Tribunal 
Superior do Trabalho e, caso mantidas as decisões 
proferidas na origem, todos os trabalhadores da 
EBSERH, que laboram em horário noturno nas 
unidades Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberaba, serão 
beneficiados.

*Ação coletiva questionando o corte do 
fornecimento do auxílio transporte 

intermunicipal*
Em primeira instância, o d. Juiz da 3ª Vara do 

Trabalho de Uberaba/MG, nos autos do Processo nº 
0010421-79.2017.5.03.0152, julgou improcedente o 
pedido formulado pelo sindicato, de que fosse mantido 
o fornecimento do auxílio transporte para os 
trabalhadores de Uberaba, que recebiam o benefício 
para custear o transporte intermunicipal entre o seu 

respectivo domicílio e o local de trabalho e vice-versa.
Contra tal decisão, o sindicato interpôs recurso 

ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª 
Região, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que 
não ocorra a supressão do benefício.

O recurso aguarda julgamento e o benefício será 
mantido até a decisão final no processo.

*Ações coletivas contra a GEAP, referentes aos 
aumentos do plano de saúde ocorridos nos anos de 

2016, 2017 e 2018*
No mês de fevereiro de 2016, os filiados do sindicato 

foram surpreendidos com a notícia publicada pela 
GEAP, informando o reajuste no plano de saúde 
(reajuste de 37,55% a 55%, cuja variação muda de 
acordo com a faixa etária do beneficiário), a partir de 
março de 2016.

Contra o referido reajuste, o SINDSEP ajuizou ação 
ordinária com pedido de tutela provisória em face da 
GEAP e da União Federal, por meio da qual pleiteou, 
em suma, que seja decretada a ilegalidade do aumento 
abusivo dos filiados, para o fim de que sejam adotadas 
todas as providências necessárias e suficientes ao 
restabelecimento das contribuições aos patamares 
anteriormente praticados.

O pedido liminar foi deferido para o fim de limitar o 
reajuste dos planos de saúde em 20% (vinte por cento).

Inconformada com a manutenção da referida 
decisão, a GEAP, no mês de fevereiro do ano de  2017, 
apresentou a atualização de valores dos planos de saúde 
de 23,44% (vinte e três vírgula quarenta e quatro por 
cento).

E em janeiro de 2018, a GEAP realizou novo 
reajuste de 19,94% (dezenove vírgula noventa e quatro 
por cento) no valor do plano de saúde.

Ou seja, o valor acumulado dos reajustes procedidos 
pela GEAP nos últimos 03 (três) anos corresponde a 
quase 100% (cem por cento) do valor praticado no ano 
de 2015.

Ta i s  a u m e n t o s  a b u s i v o s  t ê m  o n e r a d o  
consideravelmente a renda dos servidores possuidores 
do plano, notadamente daqueles de idade avançada, 
colocando em risco sua subsistência e de sua família, 
tendo em vista que os reajustes aplicados no plano de 
saúde não acompanham a realidade salarial dos 
servidores públicos federais e sequer estão de acordo 
com a inflação do período.

Contra tais reajustes, o SINDSEP/MG ajuizou nova 
ação com pedido de tutela provisória de urgência, 
contudo, o Juiz da 2ª Vara Cível de Belo Horizonte/MG 
indeferiu o pedido, o que ensejou a interposição de 
recurso para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 
sendo que, até o momento, o recurso não foi julgado.

O ônibus especial dos 
trabalhadores da Ceasaminas

A Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho 
da 3ª Região manteve a decisão proferida pelo Juiz da 1ª 
Vara do Trabalho de Contagem/MG, que nos autos da 
ação coletiva nº 0010084-71.2017.5.03.0029, movida 
pelo Departamento Jurídico do sindicato, acolheu a tese 
de alteração lesiva do contrato de trabalho sustentada 
pelo sindicato, e condenou a Ceasaminas a restabelecer 
o fornecimento do ônibus especial em favor dos 
trabalhadores das Centrais de Abastecimento de Minas 
Gerais, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais).

Segundo o Tribunal, in verbis:
“O benefício em exame encontra-se previsto no 

Manual do Empregado da CEASAMINAS, - 
Programas de Benefícios da CEASAMINAS, item 5.1, 
documento de Id. 61c0a31.

O art. 468 da CLT, consagra o princípio da 
inalterabilidade do contrato de trabalho por ato 
unilateral de qualquer das partes, salvo se por mútuo 
consentimento e, ainda assim, desde que da alteração 
não resultem prejuízos diretos ou indiretos ao 
empregado. Quando a empregadora institui, por meio 
de norma interna, condição mais benéfica aos seus 
empregados, tal como o fornecimento de ônibus 

e s p e c i a l  p a r a  d e s l o c a m e n t o  d o s  
substituídos/trabalhadores da área central da cidade de 
Belo Horizonte/MG para a empresa e vice-versa, esse 
benefício passa a integrar o contrato de trabalho dos 
empregados substituídos, não se admitindo a sua 
supressão, conforme disposição do art. 468 do diploma 
celetista já citado.

Incide à espécie o disposto no item I da Súmula 51 
do TST: "as cláusulas regulamentares, que revoguem ou 
alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão 
os trabalhadores admitidos após a revogação ou 
alteração do regulamento".

Assim, as alterações contratuais realizadas na 
vigência do pacto laboral não podem ir de encontro às 
cláusulas contratuais mais benéficas já reconhecidas e, 
portanto, agregadas ao contrato de trabalho em 
vigência.

Em arremate, o cancelamento do fornecimento do 
ônibus especial aos empregados substituídos retrata 
alteração contratual lesiva vedada pelo artigo 468, da 
CLT e pelo entendimento estratificado na Súmula 51, I, 
do TST.

(...)
À luz do exposto, não se sustenta a alteração unilateral 

da condição benéfica instituída há mais de 40 anos.
Mantenho a condenação ao cumprimento da 

obrigação de fazer, quanto ao restabelecimento do 
transporte por meio do ônibus especial aos empregados, 
como decidido pela origem.”

A decisão foi proferida pela Quinta Turma do TRT3 
em 11/07/2018 e a CeasaMinas, inconformada com a 
decisão, interpôs recurso de revista para o Tribunal 
Superior do Trabalho.

Diante da ausência de efeito suspensivo no recurso 
de revista interposto pela empresa, o sindicato, nos 
próximos dias, dará início ao cumprimento provisório 
de sentença.

Outras ações dos trabalhadores da Ceasaminas
O departamento jurídico do SINDSEP-MG, tem 

buscado a defesa dos interesses dos seus filiados, 
empregados públicos, promovendo diversas ações 
individuais contra as violações das normas e leis 
trabalhistas. 

No que diz respeito à Ceasaminas, há processos em 
andamento que versam sobre a aplicação errônea das 
regras de enquadramento e progressão no Plano de 
Cargos e Salários da empresa, onde se busca o 
reposicionamento salarial dos trabalhadores de modo a 
dar fiel cumprimento aos direitos de evolução na 
carreira, conforme previsto no PCS. 

Também há processos que buscam corrigir 
problemas históricos como incorreto cálculo do 
adicional noturno dos trabalhadores e desrespeito à 
redução da hora de trabalho noturno imposta pela CLT e 
que não vinha sendo cumprida pela empresa. 

De igual maneira, atendendo à demanda dos 
filiados, foram promovidas ações que buscam o 
fornecimento do vale-transporte em pecúnia, para os 
trabalhadores que não fazem uso do transporte em 
ônibus especial fornecido pela empresa por 
incompatibilidade de horários, pagamento de horas 
extras pelos recessos (“dias-ponte”) para os 
trabalhadores que laboram em escala de revezamento, 
incorporação salarial de utilidades que eram fornecidas 
e foram retiradas arbitrariamente como o alojamento 
dos funcionários e, ainda, buscando o fornecimento dos 
uniformes e materiais de EPI que não tem sido 
entregues aos trabalhadores privando-os da necessária 
segurança para o bom desempenho de suas atividades. 

Extrajudicialmente, estão sendo conduzidas 
mediações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e 
no Ministério Público do Trabalho, que buscam resolver 
impasses quanto a supressão de folgas e solucionar o 
impasse na negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 
que, apesar do empenho do SINDSEP-MG e da 
comissão de trabalhadores, não é assinado desde 
outubro de 2016 em razão da inconstância da Diretoria 
da empresa.

Processos Cíveis/trabalhistas
Empresas Públicas
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