
 
 
 
 
 
 
 
 

SBS – Quadra 1 - Bloco K – Ed. Seguradoras– 3º Andar – Asa Sul – CEP 70093-900 – Brasília - DF 

Ofício CONDSEF/FENADSEF nº 103/2019.     Brasília-DF, 12 de setembro de 2019. 

 

A Sua Senhoria a Senhora 

MARA REGINA DE CARVALHO ANNUMCIATO 

Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - 

EBSERH 
 

C/C: DR. ALESSANDRO MARTINS - Consultor Jurídico da EBSERH 
 
 

Assunto: Solicitação de Reunião. 
 

Prezados Senhores (as), 

A CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – CONDSEF e a 

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – FENADSEF, entidades 

sindicais legalmente constituídas, inscrita sob CNPJ nºs 26.474.510/0001-94 e 22.110.805/0001-20, 

respectivamente, sediada no Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco K, Ed. Seguradoras, 3º Andar, 

Brasília/DF, neste ato representada por seu Secretário-Geral, Sérgio Ronaldo da Silva, vêm, 

respeitosamente, perante Vossa Senhoria apresentar o que se segue: 

Mediante debate apresentado pela Gestão da EBSERH no que se refere a questão da aplicação da 

insalubridade aos empregados, conforme Norma Operacional DGP - nº 03/2017, a qual a empresa propõe 

a mudança na forma da aplicação do índice, ao invés de ser sobre o salário base ser aplicado sobre o 

salário mínimo, temos a informar o que se segue: 

Após consulta jurídica da nossa assessoria e contatos com algumas lideranças dos empregados, 

conforme Nota Técnica dos nossos advogados, bem como debate com as lideranças, informamos a 

impossibilidade de implementação da proposta ora apresentada pela Gestão da empresa, e que neste 

momento a nossa disposição continua sendo a de dar andamento nas tratativas do Acordo Coletivo de 

Trabalho (ACT), com os temas já apresentados pelas entidades e Comissão Nacional dos Empregados. E 

para dar celeridade no processo, propomos que seja realizada uma reunião no dia 17/09/2019 (3ª feira), 

no intuito de que possamos avançar nas demandas pendentes do ACT 2019/2020. 

Certos do vosso pronto atendimento, ficamos no aguardo de um breve retorno. 

Atenciosamente, 

 

 

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 
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NOTA TÉCNICA WAA nº 12/2019 
SETOR TRABALHISTA 
WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE 
TRABALHO. INCORPORAÇÃO AO PATRIMONIO 
JURIDICO DO TRABALHADOR. SÚMULA 51 DO TST. 
 
 
 
 

 
Versa a presente consulta formulada pela CONDSEF – 

Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal sobre a 
possibilidade de alteração unilateral do contrato de trabalho por parte do 
empregador, em especifico a alteração da base de calculo do adicional de 
insalubridade dos empregados públicos da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares - EBSERH. 

 
Pois bem. 
 
A questão em debate diz respeito à alteração feita no 

Regulamento de Pessoal da empresa, introduzida pela Resolução nº 88, de 30 de 
julho de 2019, publicada no Boletim de Serviço nº 633, de 31 de julho de 2019, bem 
como a Revogação do Item 4 da Norma Operacional DGP nº 03/2017, feito através 
da Norma Operacional - SEI nº 2/2019/SSOST/CAP/DGP - EBSERH, publicada no 
Boletim de Serviços nº 634, de 1º de agosto de 2019. 

 
A alteração feita no Regulamento de Pessoal da empresa 

se dá pela revogação do art. 21 e art. 33, § 3º, do referido Regulamento. 
 
O presente parecer se dedicará a revogação do art. 21 do 

Regulamento de Pessoal, o qual trata das parcelas transitórias que em casos 
especiais acresciam a remuneração do empregado da EBSERH. 

 
O referido artigo tinha a seguinte redação: 
 
“Art. 21 Em situações especiais, a remuneração do empregado 
poderá ser acrescida das seguintes parcelas transitórias: 



 

 

2 
wagner.adv.br 

Avenida Cônego Domingos Maltês, 990 | Macapá/AP | CEP: 68901-050 | Fone: (96) 3223-2334 | wagner@wagner.adv.br 

Santa Maria . Aracaju . Belém . Belo Horizonte . Brasília . Cuiabá . Curitiba . Florianópolis 
Goiânia. Macapá. Maceió . Manaus . Pelotas . Porto Alegre . Recife . Rio de Janeiro . São Luís . São Paulo  

 
C:\Users\fatima\Documents\Ofícios Expedidos_2019\of_103_ebserh_12-09-2019_insalubridade_anexo.doc 

 

 
I – Adicional de Insalubridade; 
II – Adicional de Periculosidade; 
III – Adicional Noturno; 
IV – Adicional de Sobreaviso; 
V – Adicional por Serviços Extraordinário; e 
VI – Outros adicionais previstos em lei ou acordo coletivo. 
 
§ 1º O Adicional de Insalubridade: é o valor pago na prestação 
de serviço sempre que se verifica o seu enquadramento nas 
atividades ou operações insalubres ou perigosas, conforme 
Laudo a ser expedido por autoridade competente, usando 
como referência, para de cálculo de pagamento, o salário base 
do empregado. 

 
§ 2º O Adicional de Periculosidade: é o valor pago na prestação 
de serviço sempre que se verifica o seu enquadramento em 
atividade ou operação perigosa, e que se enquadrem na 
regulamentação especifica aprovada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, conforme Laudo a ser expedido por 
autoridade competente, usando como referência, para de 
cálculo de pagamento, o salário base do empregado. 

 
§ 3º O Adicional Noturno – Considera-se o trabalho executado 
entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 5 (cinco) horas 
do dia seguinte. A hora do trabalho noturno será computada 
como de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos. 
O trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, 
para esse feito, sua remuneração terá um acréscimo de 20% 
(vinte por cento) sobre a hora diurna. 

 
§ 4º O Adicional de Sobreaviso – é pago pelas horas em que o 
empregado permanece em regime de sobreaviso, excluídas a 
jornada normal de trabalho ou as horas extras efetivamente 
trabalhadas e seu valor corresponde a 1/3 (um terço) da hora 
normal. 

 
§ 5º O Adicional por Serviço Extraordinário – é o pagamento ao 
empregado que tem sua jornada diária de trabalho prorrogada, 
inclusive no destacamento, observadas as disposições legais 
trabalhistas, sua remuneração terá um acréscimo de 50% 
(cinquenta por cento) sobre a hora normal.”. 

 
Importante registrar que a própria Empresa que elaborou 

seu Regulamento de Pessoal aplicando a legislação vigente. Com a revogação do 
artigo transcrito, em principio, as relações trabalhistas existentes devem ser 
mantidas, sem causar redução e nem prejuízo aos empregados.  

 
Para melhor entendimento das alterações que a EBSERH 

realizou, uma vez aplicando a CLT, certamente causaria grave dano aos 
empregados. Para tanto, segue abaixo quadro comparativo que demonstra a 
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diferença entre o Regulamento de Pessoal e CLT: 
 

Regulamento de Pessoal CLT 

§1º O Adicional de Insalubridade: é o 
valor pago na prestação de serviço 
sempre que se verifica o seu 
enquadramento nas atividades ou 
operações insalubres ou perigosas, 
conforme Laudo a ser expedido por 
autoridade competente, usando como 
referência, para de cálculo de 
pagamento, o salário base do 
empregado. 

Art. 192 - O exercício de trabalho em 
condições insalubres, acima dos 
limites de tolerância estabelecidos 
pelo Ministério do Trabalho, assegura 
a percepção de adicional 
respectivamente de 40% (quarenta 
por cento), 20% (vinte por cento) e 
10% (dez por cento) do salário-
mínimo da região, segundo se 
classifiquem nos graus máximo, 
médio e mínimo. 

§2º O Adicional de Periculosidade: é o 
valor pago na prestação de serviço 
sempre que se verifica o seu 
enquadramento em atividade ou 
operação perigosa, e que se 
enquadrem na regulamentação 
especifica aprovada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, conforme Laudo 
a ser expedido por autoridade 
competente, usando como referência, 
para de cálculo de pagamento, o 
salário base do empregado. 

Art. 193. São consideradas atividades 
ou operações perigosas, na forma da 
regulamentação aprovada pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, 
aquelas que, por sua natureza ou 
métodos de trabalho, impliquem risco 
acentuado em virtude de exposição 
permanente do trabalhador a:                         
(Redação dada pela Lei nº 12.740, de 
2012). 
 
I - inflamáveis, explosivos ou energia 
elétrica; (Incluído pela Lei nº 12.740, 
de 2012) 
 
II - roubos ou outras espécies de 
violência física nas atividades 
profissionais de segurança pessoal ou 
patrimonial. (Incluído pela Lei nº 
12.740, de 2012). 
 
§ 1º - O trabalho em condições de 
periculosidade assegura ao 
empregado um adicional de 30% 
(trinta por cento) sobre o salário sem 
os acréscimos resultantes de 
gratificações, prêmios ou 
participações nos lucros da empresa.                          
(Incluído pela Lei nº 6.514, de 
22.12.1977). 
 
§ 2º - O empregado poderá optar pelo 
adicional de insalubridade que 
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porventura lhe seja devido.                         
(Incluído pela Lei nº 6.514, de 
22.12.1977). 
 
§ 3º Serão descontados ou 
compensados do adicional outros da 
mesma natureza eventualmente já 
concedidos ao vigilante por meio de 
acordo coletivo. (Incluído pela Lei nº 
12.740, de 2012). 
 
§ 4º São também consideradas 
perigosas às atividades de 
trabalhador em motocicleta. 

§ 3º O Adicional Noturno – Considera-
se o trabalho executado entre as 22 
(vinte e duas) horas de um dia e as 5 
(cinco) horas do dia seguinte. A hora 
do trabalho noturno será computada 
como de 52 (cinquenta e dois) 
minutos e 30 (trinta) segundos. O 
trabalho noturno terá remuneração 
superior à do diurno e, para esse 
feito, sua remuneração terá um 
acréscimo de 20% (vinte por cento) 
sobre a hora diurna. 

Art. 73. Salvo nos casos de 
revezamento semanal ou quinzenal, o 
trabalho noturno terá remuneração 
superior a do diurno e, para esse 
efeito, sua remuneração terá um 
acréscimo de 20% (vinte por cento), 
pelo menos, sobre a hora diurna.                     
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 
9.666, de 1946). 
 
§ 1º A hora do trabalho noturno será 
computada como de 52 minutos e 30 
segundos. 
 
§ 2º Considera-se noturno, para os 
efeitos deste artigo, o trabalho 
executado entre as 22 horas de um 
dia e as 5 horas do dia seguinte. 
 
§ 3º O acréscimo, a que se refere o 
presente artigo, em se tratando de 
empresas que não mantêm, pela 
natureza de suas atividades, trabalho 
noturno habitual, será feito, tendo em 
vista os quantitativos pagos por 
trabalhos diurnos de natureza 
semelhante. Em relação às empresas 
cujo trabalho noturno decorra da 
natureza de suas atividades, o 
aumento será calculado sobre o 
salário mínimo geral vigente na 
região, não sendo devido quando 
exceder desse limite, já acrescido da 
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percentagem. 
 
§ 4º Nos horários mistos, assim 
entendidos os que abrangem 
períodos diurnos e noturnos, aplica-se 
às horas de trabalho noturno o 
disposto neste artigo e seus 
parágrafos. (Redação dada pelo 
Decreto-lei nº 9.666, de 1946). 
 
§ 5º Às prorrogações do trabalho 
noturno aplica-se o disposto neste 
capítulo.  (Incluído pelo Decreto-lei nº 
9.666, de 1946). 

§ 4º O Adicional de Sobreaviso – é 
pago pelas horas em que o 
empregado permanece em regime de 
sobreaviso, excluídas a jornada 
normal de trabalho ou as horas extras 
efetivamente trabalhadas e seu valor 
corresponde a 1/3 (um terço) da hora 
normal. 

Não há regulamentação especifica na 
CLT sobre o tema. 
 
TST editou a Súmula 428 que tratou 
do tema. 
 
Súmula nº 428 do TST 
SOBREAVISO APLICAÇÃO 
ANALÓGICA DO ART. 244, § 2º DA 
CLT (redação alterada na sessão do 
Tribunal Pleno realizada em 
14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT 
divulgado em 25, 26 e 27.09.2012.  
 
I - O uso de instrumentos telemáticos 
ou informatizados fornecidos pela 
empresa ao empregado, por si só, 
não caracteriza o regime de 
sobreaviso.  
 
II - Considera-se em sobreaviso o 
empregado que, à distância e 
submetido a controle patronal por 
instrumentos telemáticos ou 
informatizados, permanecer em 
regime de plantão ou equivalente, 
aguardando a qualquer momento o 
chamado para o serviço durante o 
período de descanso. 

§ 5º O Adicional por Serviço 
Extraordinário – é o pagamento ao 
empregado que tem sua jornada 
diária de trabalho prorrogada, 

Art. 59.  A duração diária do trabalho 
poderá ser acrescida de horas extras, 
em número não excedente de duas, 
por acordo individual, convenção 
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inclusive no destacamento, 
observadas as disposições legais 
trabalhistas, sua remuneração terá 
um acréscimo de 50% (cinquenta por 
cento) sobre a hora normal.”. 

coletiva ou acordo coletivo de 
trabalho.                    (Redação dada 
pela Lei nº 13.467, de 2017). 
 
§ 1º A remuneração da hora extra 
será, pelo menos, 50% (cinquenta por 
cento) superior à da hora normal.                    
(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 
2017). 
 
§ 2º Poderá ser dispensado o 
acréscimo de salário se, por força de 
acordo ou convenção coletiva de 
trabalho, o excesso de horas em um 
dia for compensado pela 
correspondente diminuição em outro 
dia, de maneira que não exceda, no 
período máximo de um ano, à soma 
das jornadas semanais de trabalho 
previstas, nem seja ultrapassado o 
limite máximo de dez horas diárias.                
(Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.164-41, de 2001). 
 
§ 3º Na hipótese de rescisão do 
contrato de trabalho sem que tenha 
havido a compensação integral da 
jornada extraordinária, na forma dos 
§§ 2º e 5º deste artigo, o trabalhador 
terá direito ao pagamento das horas 
extras não compensadas, calculadas 
sobre o valor da remuneração na data 
da rescisão. (Redação dada pela Lei 
nº 13.467, de 2017). 
 
§ 4º REVOGADO 
 
§ 5º O banco de horas de que trata o 
§ 2º deste artigo poderá ser pactuado 
por acordo individual escrito, desde 
que a compensação ocorra no 
período máximo de seis meses.                    
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). 
 
§ 6º É lícito o regime de compensação 
de jornada estabelecido por acordo 
individual, tácito ou escrito, para a 
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compensação no mesmo mês.                    
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). 

 
Como se observa, a alteração mais substancial é a 

revogação do Art. 21 do Regulamento de Pessoal que muda a forma como será 
calculado o Adicional de Insalubridade. 

 
Pela regra contida no mencionado artigo revogado a base 

de cálculo do Adicional de Insalubridade é o salário base do empregado público, 
todavia, a EBSERH almeja implementar a regra esculpida no art. 192 da CLT, que 
determina como base de cálculo o salário mínimo. 

 
Sobre esse aspecto, após a edição da Súmula Vinculante 

nº 4 do STF, segundo a qual o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador 
de base de cálculo de vantagem de servidor público ou empregado, nem ser 
substituído por decisão judicial, o Tribunal Superior do Trabalho alterou a redação da 
sua Súmula 228, para definir que, a partir da edição da Súmula Vinculante nº 4 do 
STF, o Adicional de Insalubridade seria calculado sobre o salário básico, salvo 
critério mais vantajoso. 

 
Em julgamento da Reclamação 6275, o STF entendeu 

pela cassação da parte da Súmula 228 do TST que estipulava o salário básico do 
trabalhador como base de cálculo do adicional de insalubridade, argumentando que 
o Poder Judiciário não pode estabelecer novos parâmetros para base de cálculo do 
Adicional de Insalubridade e que, até que seja superada a inconstitucionalidade do 
artigo 192 da CLT por meio de lei ou convenção coletiva, a parcela deve continuar a 
ser calculada com base no salário mínimo. 

 
Desta feita, alterando a base de cálculo do adicional de 

insalubridade do salário base para o salário mínimo os empregados da EBSERH 
sofrerão prejuízo. 

 
Observa-se que a alteração foi feita de forma unilateral 

pela Empresa Pública, o que viola o disposto no art. 468 da CLT, o qual prevê que: 
 

“Art. 468 – Nos contratos individuais de trabalho só é licita 
a alteração das respectivas condições por mútuo 
consentimento, e ainda assim desde que não resultem, 
direta ou indiretamente, prejuízo ao empregado, sob pena 
de nulidade da cláusula infringente desta garantia”. 

 
 No artigo transcrito encontramos previsto o princípio da 

inalterabilidade contratual lesiva, que é derivado do principio basilar do direito do 
trabalho, o da proteção ao trabalhador. 

 
Como se observa, a legislação não autoriza a alteração 

nas condições de trabalho de forma unilateral, uma vez que estabelece que somente 
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seja licita a alteração por mútuo consentimento, mas condiciona que esta alteração 
jamais possa trazer prejuízo ao empregado, seja de forma direta ou indireta. 

 
 
Nesta esteira, o TST editou a Súmula nº 51, vejamos: 

 
“Súmula nº 51 do TST 

 
NORMA REGULAMENTAR. VANTAGENS E OPÇÃO PELO 
NOVO REGULAMENTO. ART. 468 DA CLT (incorporada a 
Orientação Jurisprudencial nº 163 da SBDI-1) - Res. 129/2005, 
DJ 20, 22 e 25.04.2005. 

 
I - As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem 
vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os 
trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do 
regulamento. (ex-Súmula nº 51 - RA 41/1973, DJ 14.06.1973) 

 
II - Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, 
a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de 
renúncia às regras do sistema do outro. ( ex-OJ nº 163 da 
SBDI-1 - inserida em 26.03.1999)”. 
 

A Súmula nº 51 do TST deixa claro que não poderá haver 
alterações nos contratos de trabalho dos empregados que acarretem prejuízo. 

 
Fica explicito pelo contido na Súmula transcrita alhures 

que normas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas 
anteriormente não atingem os empregados que já estão contratados pela Empresa. 

 
No caso especifico, como a revogação do art. 21 do 

Regulamento de Pessoal foi publicada no dia 30 de julho de 2019 e a revogação do 
item 4 da Norma Operacional DGP nº 03/2017 foi publicada no dia 31 de julho de 
2019, as referidas normas continuam sendo aplicáveis aos contratos dos 
empregados admitidos até 29 de julho de 2019. 

 
Destaca-se que na Nota Técnica nº 

11/2019/CONJUR/PRES-EBSERH, o consultor jurídico deixa claro que as alterações 
não atingirão os contratos dos empregados admitidos anteriormente às alterações 
feitas no Regulamento de Pessoal, cabe aqui transcrever o trecho da Nota Técnica. 

 
“10. Portanto, deve-se ter em mente que os direitos previstos 
no Regulamento de Pessoal vigente à época da contratação 
incorporam à relação contratual com aquele empregado não 
podendo ser suprimidos posteriormente, sob pena de 
questionamentos dos órgãos de controle e do próprio Judiciário 
sobre a ocorrência de alteração unilateral lesiva ao empregado, 
vedada, como regra, pelos princípios e normas celetistas”. 
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Desta feita, o Conselho de Administração da EBSERH foi 
devidamente esclarecido pelo Consultor Jurídico que as alterações feitas não podem 
ser aplicadas para os contratos vigentes. 

 
 
Assim conclui-se que as alterações introduzidas pela 

Resolução nº 88, de 30 de julho de 2019, publicada no Boletim de Serviço nº 633, de 
31 de julho de 2019 e pela Norma Operacional - SEI nº 2/2019/SSOST/CAP/DGP - 
EBSERH, publicada no Boletim de Serviços nº 634, de 1º de agosto de 2019, no 
Manual de Pessoal não se aplicam aos empregados admitidos antes da referida 
alteração. 

 
É o que temos a anotar.  

 
Brasília, 06 de setembro de 2019. 

 
 

Rafael Teixeira Bezerra 
OAB/PA 14.356 e OAB/AP 2.322-A. 

 
 
 

Valmir Floriano Vieira de Andrade 
OAB/DF 26.778 

 
 
 




