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

 Justiça do Trabalho revoga decisão favorável aos trabalhadores do grupo de risco do HC-
UFMG 

O SINDSEP-MG, por meio da sua Assessoria Jurídica, visando mitigar os riscos inerentes à atuação dos 
profissionais que integram o grupo de risco ao COVID-19, ajuizou, no dia 25/06/2020, ação coletiva em 
face da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, através da qual, em caráter cautelar, 
requereu o afastamento imediato dos trabalhadores do grupo de risco do COVID-19 das atividades 
presenciais no Hospital das Clínicas da UFMG, inclusive dos trabalhadores das áreas de enfermagem, 
médica, assistencial, saúde ocupacional e segurança do trabalho, garantindo-lhes a execução de suas 
atividades de forma remota pelo período que perdurar o estado de emergência de saúde pública 
decorrente da COVID-19. 
O processo foi distribuído por sorteio para a 33ª Vara de Trabalho de Belo Horizonte sob o n° 0010393-
32.2020.5.03.0112 e, no dia 30/06/2020, o Juiz Substituto, com o costumeiro acerto, deferiu parcialmente 
o pedido cautelar formulado pelo sindicato, para o fim de determinar à EBSERH para proceder, no prazo de 
48 horas, o afastamento das atividades presenciais dos trabalhadores da área de saúde e segurança 
imunodeficientes ou com doenças preexistentes crônicas ou graves, bem como as trabalhadoras gestantes 
ou lactantes, nos termos do disposto no §4º do art. 4º-B da Instrução Normativa nº 21, de 16 de março de 
2020 do Ministério da Economia.1 
Diante da referida decisão, no mesmo dia da sua publicação, o SINDSEP-MG apresentou novo 
requerimento, através do qual pleiteou a fixação de multa diária, para o caso de descumprimento da 
decisão, o que foi acolhido pelo Juízo da 33ª Vara do Trabalho, ocasião na qual fora estabelecida multa de 
R$ 1.000,00 (mil reais) por trabalhador. 
Na sequência, foi designada audiência de conciliação para o dia 07/07/2020, em meio virtual, ocasião na 
qual a Ebserh pleiteou a ampliação do prazo para cumprimento da decisão, bem como a revogação da 
decisão que fora deferida em favor dos trabalhadores do grupo de risco. Na mesma assentada, a Juíza 
Titular deferiu a dilação do prazo para cumprimento da decisão, bem como intimou o Ministério Público do 
Trabalho para se pronunciar sobre o caso. 
Contudo, em posição manifestamente contrária aos trabalhadores do grupo de risco, o Ministério Público 
do Trabalho apresentou Parecer nos autos sugerindo a revogação da tutela provisória de urgência outrora 
proferida, ao argumento de que a empresa possui condições de garantir a segurança dos trabalhadores do 
grupo de risco na prestação de serviços presenciais à Ebserh. 
Diante do Parecer desfavorável do Ministério Público do Trabalho, o qual atua no processo como fiscal da 
lei, e em razão do aumento do número de casos do COVID-19 no estado de Minas Gerais, a Juíza Titular 
da 33ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, através de decisão publicada na data de hoje 
(16/07/2020), revogou a tutela provisória anteriormente deferida em favor dos trabalhadores do grupo de 
risco, autorizando a prestação de serviços de forma presencial por tais trabalhadores à Ebserh, adotando o 
seguinte entendimento, in verbis: 
“(...) 
Não há dúvidas de que na presente hipótese se está diante de um conflito extremo de interesses entre dois 
importantes direitos fundamentais, exigindo a solução por meio da ponderação de valores, a fim de 
preservar ambos os direitos tutelados. De um lado, o direito dos cidadãos à prestação do serviço público 
essencial de saúde (artigos 196  e  197 da  Constituição  da República) e  ao mesmo tempo o direito dos 
trabalhadores enquadrados em grupo de risco de não serem expostos a um ambiente de trabalho que 
coloquem em risco a sua saúde e integridade física (artigos  5º,  caput, 6º,  7º  e 230  da  Constituição da 
 República).  

 
 



Na hipótese, a reclamada comprovou ter realizado o “Processo Seletivo Emergencial Nacional de 
profissionais para a complementação da força de trabalho nos Hospitais Universitários Federais da Rede 
EBSERH", (ID. 1af9acd), o qual, segundo ela, teve baixo número de interessados, impondo a necessidade 
de realocação de diversos empregados de outras aéreas não integrantes do grupo de risco para as alas da 
COVID-19. 
No documento de ID. f829925, o Gerente de Atenção à Saúde do HC-UFMG declara que o afastamento dos 
substituídos de suas atividades  presenciais acarretará o bloqueio de cerca de 10 leitos de enfermaria em 
áreas não COVID-19, 2 leitos de terapia intensiva em áreas não  COVID-19, de 1 sala  de 
 quimioterapia (com a redução de aproximadamente 200 atendimentos mensais). 
É inquestionável, portanto, a carência de pessoal existente na reclamada, decorrente cenário de 
agravamento da pandemia nesta Capital, bem como o comprometimento da prestação de serviços de 
saúde pública à população em geral, diante do afastamento dos profissionais especializados nas áreas 
técnicas integrantes do grupo de risco.  
Por outro lado, importante, ressaltar também que, consoante a manifestação do Ministério Público do 
Trabalho, restou apurado nos autos do IC  000757.2020.03.000/2, que a empresa ré vem cumprindo com  
seu  dever constitucional  de  “redução dos  riscos  inerentes ao  trabalho,  por meio  de  normas de  
saúde, higiene e segurança”(art. 7º, XXII), mediante o regular fornecimento de EPIs, treinamento de 
pessoal, divulgação constante de informações, adoção de medidas de reforço na higienização  
hospitalar, elaboração  e  implementação de protocolo de contingenciamento durante a pandemia.  
Além disso, os documentos colacionados aos autos evidenciam que a estrutura física da reclamada 
possibilita o isolamento das áreas destinadas à triagem e tratamento dos pacientes acometidos pela 
COVID-19, bem como que a ré vêm adotando medidas preventivas como a testagem dos profissionais, 
restrição de acompanhantes, suspensão de eventos e cirurgias eletivas etc.  
Portanto, verificado o prejuízo na prestação dos serviços essenciais de saúde e assistência médica 
hospitalar da reclamada, bem como a atuação da ré no tocante à adoção de medidas de segurança e 
proteção aos seus empregados, reputa-se razoável, na hipótese, a possibilidade de convocação dos 
empregados e servidores públicos vulneráveis alocados em atividades não relacionadas à triagem e ao  
tratamento de pacientes com confirmação ou suspeita daquela doença, sem prejuízo de retorno desses 
profissionais ao teletrabalho, caso a situação concreta assim imponha, nos termos da norma 
regulamentadora editada pela ré.  
Com tais medidas, tem-se a minoração dos riscos à exposição do COVID-19 aos trabalhadores substituídos, 
sem impactar a continuidade da prestação dos serviços essenciais de saúde pública prestados pela 
demanda,  garantindo-se, assim, ainda que de forma mitigada, a preservação de ambos os interesses.  
Desta forma, após o contraditório, com a melhor análise dos autos e das especificidades do caso em 
apreço, reputo não preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade 
do direito alegado, razão pela qual reconsidero a decisão de ID. 63741e e indefiro a tutela de urgência 
requerida pelo Sindicato-Autor. 
O SINDSEP-MG recebeu com muita preocupação a decisão que revogou a tutela provisória de urgência, 
pois possui plena ciência de que a empresa não possui condições de garantir o não contágio dos 
trabalhadores do grupo de risco pelo COVID-19. E, diante da revogação da medida cautelar, o sindicato, 
através do seu Departamento Jurídico, já prepara o recurso judicial cabível, com o objetivo de obter uma 
nova decisão que seja favorável à preservação da saúde e vida dos trabalhadores do grupo de risco que se 
encontram lotados no Hospital das Clínicas da UFMG, através de vínculo Ebserh. 
 

Para maiores informações, entrem em contato com o advogado do SINDSEP-MG, Dr. Renato 

Ferreira Pimenta, através do número de contato: (31) 9 9851-1139. 

 

CeasaMinas manda retirar faixas do SINDSEP-MG 
No dia 16/07, o diretor do SINDSEP-MG, José de Arimatéia, juntamente com o funcionário do Sindicato, 
Weberton Gomes, estiveram na CeasaMinas, entreposto de Contagem, para mais uma vez tentarem uma 
autorização da empresa para a fixação de faixas com mensagens sobre a prevenção ao coronavírus 
(COVID19).  Vale lembrar que as faixas aguardavam autorização desde o dia 02/07. Entretanto, após a 
autorização e afixação das faixas, o SINDSEP-MG teve a informação de que uma das faixas, havia sido 
retirada pela empresa. 
Coincidentemente, na faixa retirada estava a frase “A vida acima do lucro”. Essa atitude só reforça o fato 
de que a direção da CeasaMinas não se preocupa com a saúde e integridade física não só dos seus 
trabalhadores, mas também de todos aqueles passam pelo entreposto diariamente. 



 

 
 
Mais descaso 
Vale lembrar que no início de junho, a CeasaMinas publicou uma resolução em que atualiza a 
regulamentação de funcionamento da unidade de Contagem/MG diante da pandemia do Coronavírus 
(COVID 19). O item 2.6 da referida resolução (RD/PRES/29/2020), proíbe a entrada de pessoas com idade 
igual ou superior a 60 anos, mesmo que estes sejam funcionários de concessionários. No entanto, os 
empregados da CeasaMinas, com idade igual ou superior a 60 anos, tem que trabalhar. 
Por que essa resolução não se aplica aos trabalhadores da CeasaMinas? Será que os trabalhadores são 
imunes à doença, ou essa é mais uma demonstração do descaso da empresa para com seus funcionários? 
Não bastasse, a empresa não aceita a declaração de acompanhante daqueles trabalhadores que tem de 
ficar em isolamento social porque tem algum familiar com quem coabita com suspeita ou confirmação de 
ter contraído a doença. 
Não à intransigência da CeasaMinas com seus trabalhadores! 
A vida acima do lucro! 
A vida dos trabalhadores importa sim! 

 
Lei que congela salário não pode proibir progressões funcionais 

A assessoria jurídica da Condsef/Fenadsef elaborou um estudo com esclarecimentos sobre a aplicabilidade 
da Lei Complementar (LC) 173/20, de auxílio a estados e municípios, e que impõe congelamento salarial e 
uma série de outras restrições orçamentárias na Administração Pública até dezembro de 2021, incluindo 
até mesmo suspensão de novos concursos. Entre os efeitos estaria o congelamento de progressões 
funcionais e direitos já adquiridos por milhões de servidores federais, estaduais e municipais. A análise 
jurídica aponta que direitos expressamente previstos em leis publicadas antes da declaração de calamidade 
pública decorrente da pandemia de Covid-19 não podem ser obstruídos.   
Num primeiro momento, a LC 173/20 teria por finalidade apenas o socorro financeiro da União para 
estados e municípios. Ocorre que durante o processo legislativo um conjunto de proibições terminou sendo 
inserido afetando diretamente todo o funcionalismo público brasileiro. Até mesmo servidores que atuam na 



linha de frente do combate à Covid-19, inicialmente excluídos dessas imposições pela maioria do Congresso 
Nacional, foram afetados com o veto do presidente Jair Bolsonaro, exigência do seu ministro da Economia, 
Paulo Guedes.  
 
O que fazer se o direito adquirido não for respeitado? 
A orientação aos servidores que observarem o bloqueio pela Administração Pública da concessão de 
direitos assegurados em leis e planos de carreira existentes antes da LC 173/20 é que procurem as 
assessorias jurídicas locais de seus sindicatos. Uma análise da situação individual deverá então ser feita 
para que, desse modo, medidas possíveis e necessárias para reverter a situação possam ser adotadas.  
Ainda na nota assinada pelo advogado José Luis Wagner, da Wagner Advogados Associados, a assessoria 
jurídica da Confederação diz que vai seguir acompanhando e zelando pela correta aplicação da LC 173/20 e 
adoção de medidas judiciais cabíveis para assegurar os direitos e interesses da categoria. 
 

Proibição das queimadas não resolve problemas na Amazônia 
O Decreto presidencial publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, 16, que proibe queimadas em 
território nacional pelo prazo de 120 dias, não resolve os problemas na Amazônia. A avaliação é do 
especialista em meio ambiente e presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira (Ascema 
Nacional), Denis Rivas. Segundo ele, o mecanismo mais eficiente para combate ao desmatamento é a 
fiscalização, que tem sido desmontada nos últimos anos. 
"A gente não tem expectativa de que a proibição, por si só, tenha algum efeito. O que inibe de fato é a 
fiscalização do Ibama e do ICMBio em campo. Isso tem sido cada vez mais dificultado pelo governo 
Bolsonaro", denuncia. Rivas destaca exemplos publicizados que comprovam sua avaliação. 
"Foram exonerados os coordenadores de fiscalização do Ibama e há meses o ICMBio está responsável pelo 
setor". 
 
Política da destruição 
Para além dos desmontes estruturais dos órgãos públicos que operam políticas ambientais de proteção 
importantes, tanto o presidente da República quanto o ministro da pasta, Ricardo Salles, enviam com 
frequência sinais que incentivam desmatadores. Se agora estão divulgando ações de combate a 
desmatamentos, tem mais a ver com a pressão de investidores internacionais do que com uma real 
preocupação da atual gestão.  
Denis Rivas recupera na lembrança que, desde a campanha eleitoral de Bolsoanro, o sinal dado 
publicamente é de que o desmatamento e a grilagem teriam espaço no País. "Enquanto o ministro for esse 
e os sinais emitidos forem truncados, o País todo vai sofrer retaliações da comunidade internacional", 
alerta. "É isso que estamos denunciando desde a campanha [presidencial] de Jair Bolsonaro, quando 
houve sinalização para a extinção do Ministério do Meio Ambiente", completa. 
 
A solução é verde 
A Condsef/Fenadsef, ao lado da Ascema Nacional e de todos os trabalhadores do meio ambiente, reforça 
seu repúdio com relação ao desmonte das políticas ambientais operado neste governo. Para a 
Confederação, é uma vergonha nacional que o ministro Ricardo Salles ainda esteja à frente da pasta, 
especialmente após suas declarações na reunião ministerial de 22 de abril e após o pedido de afastamento 
feito pelo Ministério Público. 
A entidade acredita que o desenvolvimento do Brasil em direção ao bem-estar social só é possível com 
preservação da natureza, patrimônio nacional. Apesar dos ataques investidos, os servidores da casa 
seguem firmes, lutando pela manutenção dos serviços públicos que protegem a nação e seus 
trabalhadores. 
 
 
 

Prezado (a) servidor (a), mantenha seus dados 
cadastrais atualizados. Entre em contato no e-mail: 
cadastrosindsepmg@gmail.com, pelo telefone: 
0800-283-1033 ou com o Núcleo de sua região. 



 
 

 


