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SINTFUB REIVINDICA JORNADA FLEXIBILIZADA PARA 

TODOS OS SETORES E RETORNO DA ALIMENTAÇÃO 

Ausência de acordo leva categoria a 

discutir em assembleia setorial o 

indicativo de paralisação e outras 

formas de luta 

Apesar de aprovada as 30 horas na Comissão de 

Flexibilização, a sua efetivação no HUB tem 

encontrado sérios impasses. Atualmente, a discussão 

está centrada em 3 setores cujas escalas ainda não 

contemplaram a vigência das 30 horas, além da situação 

dos plantonistas diurnos, cerca de 25% dos servidores 

do HUB, cuja jornada flexibilizada está sendo 

condicionada à renúncia ao trabalho em regime de 

plantões, o que altera a possibilidade de conciliar o 

trabalho no HUB com o trabalho em outras unidades 

hospitalares. 

Em nosso esforço para o estabelecimento de 

processo negocial, acertou-se de constituir mesa no 

HUB em que seriam discutidas as escalas e a 

implantação das 30 horas, sendo mantido enquanto isto 

as escalas da forma como são feitas atualmente. Entretanto, infelizmente, a direção do hospital atropelou o 

processo negocial, e as escalas estão sendo apresentadas de forma impositiva, sem qualquer discussão ou 

participação dos trabalhadores do hospital e do sindicato. 

Consideramos que o entendimento da direção do HUB em relação à impossibilidade de cumprir 30 horas 

semanais em regime de escalas está equivocada, não encontra previsão na legislação vigente, pois no âmbito da 

própria UnB e diversos outros órgãos públicos, encontramos esse regime de trabalho, sendo uma prática na área 

de saúde, e diversas outras Universidades, como a UFRJ, convivem com a flexibilização e plantões pelos 

servidores técnico-administrativos. O SINTFUB encaminhou parecer jurídico ao HUB e UnB em que sustenta 

esta posição reivindicada pelos trabalhadores. 

Além disso, desde 2004 há a flexibilização da carga horária para 30 horas semanais no HUB, conforme 

Ato da Reitoria nº 1270 e 1272, expedidos pelo Magnífico Reitor Lauro Morhy, considerando exatamente o 

disposto no Decreto nº 1590/1995. Assim, desde 2004 são praticadas as 30 horas no HUB, havendo a 

flexibilização e plantões de 12 horas pelos servidores, sem qualquer restrição. 

O Tribunal de Contas da União quando proferiu o Acórdão 2729 não questionou que os servidores com a 

flexibilização não poderiam fazer plantões, mas tão-somente a não localização dos Atos da Reitoria 

implementando a dita redução de carga horária e jornada de trabalho. 

Por isso, a flexibilização de carga horária deve ser garantida a todos setores do HUB que preencheram os 

requisitos legais e foram reconhecidos no procedimento que conduziu o novo Ato da Reitoria, assim como a 

manutenção do direito a esses servidores técnico-administrativos realizarem plantões, sem qualquer restrição. 

O SINTFUB, diante do impasse colocado, comunicou a UnB e o HUB sobre a realização de assembleia 

geral, que irá avaliar os próximos passos de luta da categoria, inclusive a construção de uma Greve no HUB se 

não for estabelecido um real processo negocial. 
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ASSEMBLÉIA SETORIAL DO HUB 
 

Dia 15 de março, às 10 horas, no Auditório 1 do HUB 
 

Pauta: Jornada de Trabalho 
Alimentação 

Indicativo de Paralisação e Agenda de Lutas 
 

 
 

HUB descumpre determinação do MPF em relação 

à alimentação dos trabalhadores 

Diante da Circular Interna nº 006/2017-GAB/HUB-UnB/EBSERH/MEC, que suprimiu o direito a refeição 

de todos os trabalhadores que desempenham suas atribuições em plantão no Hospital Universitário de Brasília 

e que não trabalham diretamente com pacientes em estado crítico, o SINTFUB ingressou junto ao MPF 

denunciando a ilegalidade da referida circular. 

Após assegurada a defesa pelo HUB, o MPF proferiu o Despacho cautelar nº 24097/2017, que resultou 

na expedição da Recomendação nº 86/2017, à Superintendência do Hospital Universitário de Brasília para que 

suspenda os efeitos da Circular Interna e mantenha a forma anterior de fornecimento das refeições até que se 

implemente a aquisição de tickets para os funcionários.  

Entretanto, embora suspenso o item 5 da Circular 006, quanto a venda de tickets no HUB, até o momento 

NÃO foi cumprida a mencionada recomendação e nem restabelecidas as refeições aos trabalhadores, tendo 

se esgotado os prazos concedidos por este órgão Ministerial.    

Conforme exposto na própria recomendação o não cumprimento constitui em mora o(s) destinatário(s). 

O não atendimento das providências apontadas, enseja a responsabilização dos órgãos e entidades e dos 

servidores diretamente envolvidos no fato, sujeitando-os às consequentes medidas judiciais e extrajudiciais 

cabíveis. Assim, o SINTFUB encaminhou pedido de urgência ao MPF, para que sejam adotadas as medidas 

cabíveis e necessárias para fins do imediato cumprimento da RECOMENDAÇÃO N° 86/2017 com o 

restabelecimento e fornecimento de refeição pelo HUB para todos(as) os(as) trabalhadores(as) no HUB que 

atuam em plantões, bem como responsabilização daqueles(as) que descumpriram a referida ordem.  
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CONFERE anuncia recuo e trabalhadores não serão mais demitidos 

Conforme denúncia que publicamos no boletim informativo 03/2018 do SINTFUB, a CONFERE havia 

colocado em aviso prévio os trabalhadores a ela vinculados, com a explicação de que a Ebserh/HUB não fez os 

repasses de pagamentos. A atitude da empresa joga com as vidas dos trabalhadores que tem seu sustento assim 

ameaçado. Entendemos que todos os trabalhadores são fundamentais para a existência do HUB, cujo maior 

patrimônio é o humano. Consideramos fundamental que todos os trabalhadores tenham seus direitos assegurados, 

e possam gozar de um mínimo de tranquilidade para trabalhar, sem ameaças em relação ao dia seguinte. O recuo 

da empresa atende a reivindicação do SINTFUB, que seguirá mobilizado para assegurar a organização dos 

trabalhadores terceirizados e a defesa do emprego e das condições de trabalho.  


