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Relatório  Demandas Coletivas do Estado

1. Protocolo da ação judicial para o afastamento 
para teletrabalho do grupo de risco.  Duas petições 
de descumprimento e Recurso de Apelação.

2. Protocolo da Ação do Lockdown.

3. Petição do processo coletivo da insalubridade 
diante da pandemia.

4. Protocolo de 02 (duas) denúncias e pedidos de 
Mediação ao Ministério Público do Trabalho (MPT/
RN) diante da retirada de direitos dos servidores 
durante a pandemia (adicional de insalubridade 
Covid, afastamento do grupo de risco, perdas dos 
eventuais, salários atrasados dos novos concur-
sados, manutenção das gratificações para quem 
se afasta em decorrência de contaminação com o 
Coronavírus, dentre outras demandas) para os ser-
vidores do Estado do RN.

5. Acompanhamento e participação em audiências 
virtuais que sugiram em decorrência das denún-
cias ao MPT/RN, com participação do Sindicato, 
Procuradoria Geral do Estado do RN, Secretarias 
e outros membros do governo.

6. Protocolo de nova denúncia e novo pedido de 
mediação junto ao Ministério Público do Trabalho/
RN diante do descumprimento do TAC (Termo de 
Ajuste de Conduta) que garantia a insalubridade 
Covid aos servidores, sobretudo em relação aos 
técnicos de radiologia e diante dos sistemáticos 
erros na folha de pagamento da SESAP, tanto dos 
servidores concursados como aposentados. 

Viviane Miranda 
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16.  Elaboração de ofício, em 27 de maio de 2020, 
para o governo do Estado, pleiteando: o pagamen-
to do auxílio transporte para os servidores que 
passaram a receber 20% ou 40%  de adicional de 
insalubridade durante a pandemia;  pagamento do 

12. Participação em reunião presencial com a dire-
ção e a governadora do Estado.

13.Elaboração de ofício, em 19 de março de 2020, 
para o governo do Estado, pleiteando: EPIS, afas-
tamento do grupo de risco, pagamento do adicio-
nal de insalubridade, pedido de providências para 
resolver o problema dos corredores lotados dos 
grandes hospitais, como Walfredo Gurgel, Tarcí-
sio Maia e Deoclécio Marques, dentre outros, com 
abertura de mais leitos, uma vez está terminante-
mente proibida a aglomeração de pessoas.

17. Elaboração de ofício, em 19 junho de 2020, 
para o governo do Estado, pleiteando: correções 
no pagamento do adicional de insalubridade para 
os servidores municipalizados, técnicos de radio-
logia, CEREST, SUVISA, plantão administrativo; e 
que seja realizado o exame de sorologia nos ser-
vidores da saúde que foram afastados por terem 
se contaminado com o Novo Coronavírus; reunião 
urgente do Sindicato com o governo do Estado.

18. Elaboração de ofício/parecer, em 15 de setem-
bro de 2020, acerca da legalidade da publicação 
e da implantação das progressões referentes às 
avaliações de desempenho de 2017/2018 e 2019, 
diante da Lei n° 173/2020.

19. Elaboração de ofício, em 17 de dezembro de 
2020, para o governo do Estado pleiteado correção 
em folha suplementar ainda em dezembro/2020 
dos salários dos servidores efetivos e dos traba-
lhadores temporários. 

20. Realização de lives, com participação do 
jurídico, nos dias 19/05/2020; 24/04/2020 e 
07/10/2020, tratando, respectivamente, dos direi-
tos trabalhistas, a pandemia e as finanças do RN; 
do direito aos EPI’s aos trabalhadores da saúde; e 
atuação e balanço do SINDSAÚDE/RN na pande-
mia e a reabertura da sede do sindicato.

21. Elaboração do Edital para assembleia virtual.

22. Participação em assembleias virtuais; reuni-
ões virtuais com a direção e concursados; reuniões 
virtuais e presencial com a direção e técnicos de 
radiologia.

23. Protocolo de ações de execução referentes ao 
Mandado de Segurança dos salários atrasados.

24. Protocolo de agravos de instrumento nos pro-
cessos de execução referentes ao Mandado de 
Segurança dos salários atrasados nas quais houve 
negativa ao pedido de justiça gratuita.

14. Elaboração de ofício, em 20 de março de 2020, 
para o governo do Estado, pleiteando:  pagamento 
de salários atrasados dos novos concursados.

15. Elaboração de ofício, em 27 de março de 2020, 
para o governo do Estado, pleiteando: reunião ur-
gente para tratar do cumprimento das decisões 
judicias favoráveis aos servidores (afastamento 
do grupo de risco e compra e disponibilização de 
EPI’s), pagamento da insalubridade diante da Co-
vid, pagamento de salários atrasados dos novos 
concursados.

7. Elaboração de Parecer sobre a primeira Minuta 
da Portaria da SESAP sobre o grupo de risco.

8. Denúncia ao MPT/RN tratando do relatório pro-
duzido pelas diretoras do Hospital Santa Catarina, 
da situação da saúde e da segurança dos trabalha-
dores da unidade. Diante da existência de Inquéri-
to Civil aberto com este objeto, o Sindicato solici-
tou habilitação como parte interessada.

9. Denúncia ao MPT/RN tratando da situação do 
Hospital João Machado. Diante da existência de 
Inquérito Civil aberto com este objeto, o Sindicato 
solicitou habilitação como parte interessada. 

10. Protocolo de Mediação junto ao MPT/RN com 
pedido de participação da FEMURN (Federação 
dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte), 
solicitando insalubridade 40% e EPI’s.

11. Participação em reuniões virtuais com mem-
bros do governo estadual e da MESA SUS junto 
com a direção do Sindicato.

 adicional de insalubridade nos valores corretos; 
gratificação compensatória para os servidores 
que tiveram perdas em suas remunerações dian-
te da pandemia; pagamento imediato dos salários 
atrasados de dezembro/2018 e do 13º/2018; ime-
diata implementação das mudanças de níveis atra-
sadas de 2017, 2018 e 2019; devolução dos valores 
descontados indevidamente por participação em 
greve; reunião urgente do Sindicato com o governo 
do Estado.



25. Acompanhamento e resposta de prazos das 
ações outras ações judicias coletivas.

26. Protocolo da ação coletiva da insalubridade 
Covid para os servidores municipalizados. 

27. Atendimento diário via WhatsApp aos direto-
res e servidores para tirar dúvidas ou apresentar 
respostas diante dos processos antigos e das no-
vas demandas advindas da Covid;

28. Reunião presencial com a direção e o conselho 
de Radiologia.

- EXTREMOZ

37. Negociação para atualização do Plano de Car-
gos, Carreiras e Salários (Lei n° 548/2009), sendo 
providenciada AÇÃO COBRANÇA PARA FINS DE 
PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS e 
cumprimento do Plano.

29. Elaboração de notas de repúdio.

36. Ações de Cumprimento de Sentença.

30. Participações nas reuniões do Comitê dos 
EPI´s da SESAP/RN.

31. Reunião com a OAB/RN, por videoconferência, 
em 19/06/2020, tratando da pandemia da Covid.

32. Atendimentos virtuais e presenciais durante o 
ano todo, em Natal, Grande Natal e interiores, in-
clusive via WhatsApp.

34. Elaboração de defesas administrativas: acú-
mulo de cargos, sindicâncias e processos adminis-
trativos disciplinares, retirada de insalubridade e 
adicional noturno no TCE/RN.

35. Reintegração de servidora do Estado  exonera-
da ilegalmente.

33. Ações abrangendo:
- Plano de Cargos e Salário (PCCS - mudança de ní-
vel) - tratando da mudança de nível, ou seja, atuali-
zação do salário.
- Insalubridade - conversão do tempo de trabalho 
insalubre para comum, para fins de aposentadoria.
- Insalubridade para fins de aposentadoria espe-
cial – Súmula 33 do STF.
- Revisional de aposentadoria, subdividida em 03 
(três) - servidores que se aposentaram no período 
da revogação do art. 29 da Constituição Estadual, 
ficando estes sem averbação das gratificações de 
insalubridade e adicionais noturnos; mudança da 
aposentadoria compulsória para a especial, para o 
servidor que na época da aposentação atendia os 
requisitos para aposentadoria especial (súmula 33 
do STF); revisão de aposentadoria para fins de cor-
reção de vencimentos.
- Nivelação salarial, para servidores aposentados, 
independentemente de ser municipalizado ou não.
- Conversão de licença-prêmio e de férias não-go-
zadas em pecúnia.
- Cobrança de abono permanência.
- Cobrança de gratificações em geral.

- SÃO GONÇALO DO AMARANTE

38. DEMANDAS COLETIVAS:
- Ação popular, impugnando o processo seletivo e 
solicitando concurso público.
- Impugnação da contribuição sindical, com pedido 
de devolução.
- Impugnação do pedido de suspensão de contri-
buição sindical voluntária.
-  Ação por danos morais por corte de salário em 
período grevista.
-  Ação ordinária de liberação dos direitos estatu-
tários.
- Estudos e seminários para criação de um novo 
Plano de Cargos para os servidores da saúde.
 - Acompanhamento em mesas de negociações.
- Realização de assembleias.

39. DEMANDAS INDIVIDUAIS:
- Atendimento para orientações.
- Ações ordinárias para cobrança de quinquênios, 
licença prêmio, férias e salários.
- Defesas administrativas em processos de acú-
mulo de cargos.
- Pedidos de aposentadoria convencional e espe-
cial.
- Pedidos de conversão de insalubridade.
-Revisão de aposentadoria.
- Cobrança do Pasep.
- Ação de danos morais por assédio moral.
- Cobrança de insalubridade.
- Cobrança de abono de permanência.

RESUMO DAS DEMANDAS 
POR MUNICÍPIOS

PRINCIPAIS DEMANDAS INDIVIDUAIS 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RN



40. SERRINHA
- Requerimento administrativo para servidores 
que enfrentaram problemas em relação ao afasta-
mento (grupo de risco).
- Ofícios tratando dos EPI´s e insalubridade CO-
VID. 

41. TIBAU DOS SUL
- Ofícios tratando de:  Insalubridade Covid, afasta-
mento do grupo de risco e EPI´s.
- Solicitação do Plano de Contingência.
- Insalubridade Covid conquistada via administra-
tiva.

42. CANGUARETAMA
- Ofícios tratando de: Insalubridade Covid; EPI´s; 
afastamento do grupo de risco; atraso do paga-
mento do salário de maio/2020 e novembro/2020; 
providências acerca da pandemia, com solicitação 
da lista de todas as UBS´s, de Plano de Contingên-
cia e de lista dos servidores municipais que rece-
bem adicional de insalubridade, com os respec-
tivos percentuais e com a base legal referente à 
percepção (lei municipal); horário de funcionamen-
to das UBS´s e da Farmácia Básica.
- Insalubridade COVID conquistada via mediação 
junto ao MPT. 

43. SÃO JOSE DO CAMPESTRE 
(5ª Regional) – Procedência de ação condenando o 
município a restabelecer os descontos em folha de 
pagamento da contribuição sindical dos servido-
res municipais filiados ao SINDSAÚDE/RN.

44. Elaboração de ofício pleiteando EPI’s adequa-
dos e a implementação de adicional de insalubrida-
de de 40% para os municípios de Macau, Touros, 
Pedra Grande, Poço Branco, Bento Fernandes, Tai-
pu, Caiçara do Rio dos Ventos, Jardins de Angicos;

45. Elaboração de pareceres administrativos para 
o afastamento para teletrabalho do grupo de risco 
de servidores de Macau;

46. Protocolo de ação judicial para o afastamento 
para teletrabalho do grupo de risco de Macau.

3ª REGIONAL

OUTROS MUNICÍPIOS

47. Participação em reuniões virtuais com servi-
dores, secretária de saúde e direção do sindicato 
sobre o afastamento do grupo de risco em Macau.

48. Acompanhamento em reuniões virtuais junto 
com a direção do sindicato, município e comissão 
de servidores da implementação do Plano de Car-
gos de Pedra Grande - Plano implementado para o 
nível fundamental com mudanças significativas na 
remuneração dos servidores.

49. Elaboração e protocolo de pedido de reconsi-
deração para o MP/RN de Touros diante de parecer 
que aponta como ilícito o pagamento do adicional 
de insalubridade de 40% no ano eleitoral.

50. Elaboração de ofício de reiteração de pedido 
do pagamento do adicional de insalubridade de 
40% para Touros.

51. Protocolo de Mediação junto ao MPT/RN so-
licitando insalubridade de 40% diante da Covid 
para o Município de Touros, Taipu e Poço Branco.

52. Elaboração de ofício com as reinvindicações 
trazidas pelos servidores da Saúde do Hospital do 
Município de Ceará-Mirim.

53. Elaboração de ofício pleiteando EPI’s adequa-
dos e a implementação de adicional de insalubrida-
de de 40% para o município de Santana do Matos.

54. Elaboração de oficio pedindo providências 
diante do aumento de casos e primeiro óbito por 
Covid no  município de Santana do Matos.

1ª REGIONAL


