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Excelentíssimo Vice-Presidente do Colendo Tribunal Superior do 
Trabalho - TST 
Ministro LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO FILHO 
Brasília/DF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISSÍDIO COLETIVO Nº 1001069-64.2019.5.00.0000 

(ACT 2019/2020 – Empregados públicos da EBSERH) 
 
 

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - FENADSEF, devidamente qualificada no 
presente Dissídio Coletivo, supra referido, interposto em face da EMPRESA 
BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH, também 
qualificada, vem respeitosamente perante V. Exa., dizer e requerer o que 
segue:  
 

Conforme exposto em petição anterior (id 582ad6f), no 
último dia 18/02, em reunião nesta Vice-Presidência, foi apresentada proposta 
possibilitando julgamento antecipado do Dissídio, considerando a jurisprudência 
pacífica da Corte. Ainda, ao final, solicitou que a ora Suscitante submeteria à 
proposição a assembleias da categoria e informaria o resultado nos autos.  

 
Durante as assembleias, a categoria deliberou pela 

aceitação da proposta, porém condicionando a garantia de continuidade das 
cláusulas sociais até conclusão do novo Acordo Coletivo de Trabalho, assim 
permitindo segurança jurídica para os empregados públicos.  

 
A Suscitada informou que, após consulta à Secretaria de 

Coordenação e Governança das Empresas Estatais, foi autorizada a prorrogar as 
cláusulas sociais do ACT 2019/2020 por 90 (noventa) dias, a contar da expedição da 
sentença normativa nestes autos, conforme ofício e e-mail anexos. Ainda e por 
evidente, informou que eventual necessidade de prorrogações posteriores serão 
tratadas na mesa de negociação.  

 
Isso posto, informa que as assembleias da categoria 

deliberaram pela aceitação da proposta de antecipação do julgamento, com a 
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manutenção das cláusulas sociais até conclusão do próximo ACT, o que foi aceito 
pela Suscitada por 90 dias, após sentença normativa e possibilidade de 
prorrogações posteriores, se necessário, então a Suscitante REQUERENDO 
designação de audiência para fins de homologação da proposta apresentada pela 
Vice-presidência, ou então proferida a decisão nos termos constantes do id 3ab422f. 

 
Também, reitera o pedido de indeferimento de ingresso 

nos autos formulado pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB 
(id. 9a03ef2), diante dos fundamentos da impugnação na petição de Id 582ad6f. 

 
Nesses termos, pede deferimento. 
 

Brasília/DF, 12 de março de 2020. 
 
 

 VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE 
OAB/DF Nº 26.778 

 
 

LUIZ ANTÔNIO MÜLLER MARQUES 
OAB/DF Nº. 33.680 

 

 JOSÉ LUIS WAGNER 
OAB/DF Nº 17.183 

 

TAMIRES DORNELLES WAGNER 
OAB/DF 44.639 

 

 


