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GT e mesa de negociação descumprem acordo do processo negocial. 

Negociações não avançam, mas ação unilateral da administração do Hospital 

anunciou o fim das 30 horas com plantões a partir da metade de maio. 

Pauta específica do HUB, como alimentação no refeitório, forma de controle de acesso, 

assédio moral e condições de trabalho até o momento não foram discutidas. 

Nossa categoria vem tentando efetivar as 

discussões sobre a implementação da jornada de 

trabalho flexibilizada no âmbito do HUB, 

particularmente no tocante à manutenção do regime 

de escalas, como é praticado a mais de 14 anos. 

Mesmo quando a intransigência nos levou a fazer 

manifestação no CONSUNI ou paralisar por 24 

horas, sempre o fizemos no sentido de buscar a 

razoabilidade por parte dos gestores, diante da ação 

desrespeitosa de retirar uma conquista da categoria 

de mais de uma década. E por vezes fomos 

recebidos com a brutalidade da repressão, como na 

ação judicial em que fomos tachados de baderneiros 

e irresponsáveis com a população que tratamos e 

protegemos diariamente, apesar das más condições 

de trabalho, e ainda ameaçados de sermos 

reprimidos pela polícia militar. Uma atitude das piores 

em termos de relações de trabalho e solução de 

conflitos. 

Apesar disso, seguimos insistindo em sermos 

ouvidos, diante dos erros da administração do 

hospital no processo SEI de flexibilização da jornada 

no HUB, que foi encaminhado pela direção do 

hospital sem consulta aos servidores lotados naquela 

unidade, produzindo perante a comissão de 

flexibilização, escalas que não reproduziam o que iria 

efetivar-se, tanto que, após a aprovação das escalas, 

a direção do hospital lançou circular para a 

construção de novas escalas distintas das que 

estavam no processo. 

Foi então montado um grupo de trabalho, 

para fazer-se um levantamento da realidade do 

hospital, e uma mesa de negociação com 

composição do Gabinete da Reitora, DGP e 

Conselho do HUB, além de Sintfub e representação 

dos trabalhadores, para onde deveriam ser 

remetidas eventuais discordâncias. 

 

Acreditando na possibilidade de processo 

negocial efetivo, participamos do GT, auxiliando no 

levantamento dos setores, e opiniões das chefias, 

majoritariamente defensoras do regime de escalas 

(plantões 12h) com 30 horas semanais. Buscamos 

também, junto à mesa de negociação, construir 

subsídios legais, pois em todas as demais unidades 

de saúde públicas com regime de 30 horas, os 

plantões de 12 horas são uma realidade, produzindo 

segurança e eficiência nas atividades desenvolvidas. 

Entretanto, repetindo procedimentos 

anteriores unilaterais da administração do hospital, 

mais uma vez fomos atropelados por circulares 

construídas de forma unilateral. De forma abrupta, 

sem sequer haver consulta à bancada sindical, o GT 

foi encerrado, e seu suposto relatório final ao qual 

não fomos consultados embasou nova circular, agora 

determinando que em 30 dias se efetive o regime de 

30 horas apenas para os que optarem por não 
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fazerem plantão, o que prejudica ampla parcela de 

trabalhadores, e reforça as más práticas na 

resolução de conflitos de trabalho. 

Para piorar, está agora sendo exigido, 

novamente de forma unilateral, assinatura dos 

servidores ao termo de adesão individual as 30 horas 

na forma determinada pela administração do 

hospital, documento criado na esfera do HUB e 

alheio aos instrumentos da flexibilização em base a 

resolução 050/2013. Tal medida não tem amparo 

legal, pois a adesão as 30 horas, conforme resolução 

supra citada, é do setor, e não do indivíduo. Somente 

na resolução 007/2011 existia essa previsão, mas no 

entanto a mesma foi revogada com a 050/2013. 

Assim, o HUB está adotando instrumento próprio, 

não previsto no CAD tampouco na comissão de 

flexibilização, e por extensão, não visto em nenhum 

outro setor da UnB que tenha sido flexibilizado. Tal 

atitude fragiliza os servidores diante de órgãos de 

controle, que podem ter sua remuneração 

questionada, pois a natureza das 30h passa a ser do 

indivíduo, e não do setor, e configura assédio moral 

coletivo, em contraponto à expectativa da categoria, 

que esperava estar em um processo real de 

negociação. 

Dessa forma, e diante da falta de 

providências da mesa de negociação para o 

restabelecimento do diálogo, a última assembleia 

dos trabalhadores no HUB deliberou por seguir 

construindo o indicativo de greve, em torno a pauta 

de jornada/plantão 12h, fornecimento de alimentação 

conforme orientação do MPF que vem sendo 

descumprida pela direção do HUB, formas de acesso 

ao local de trabalho (crachá), não cessão à Ebserh, 

e assédio moral no ambiente de trabalho. Além disto, 

definimos por construir escalas alternativas de 

trabalho em cada setor. 

Nossa assembleia aprovou também fazer 

convite, já encaminhado pelo Sintfub, para que a 

Magnífica Reitora da UnB, enquanto dirigente 

máxima da Instituição,  compareça a nossa 

assembleia, que será realizada na quarta, dia 25 de 

abril, as 10h em frente ao prédio da administração do 

HUB, para a qual desejamos expor a visão dos 

trabalhadores em seu esforço negocial e a 

necessidade de restabelecermos as premissas que 

permitam a solução pela negociação. 

Dessa forma, chamamos toda a categoria 

lotada no HUB para comparecer à assembleia geral, 

onde serão definidos os próximos passos de nossa 

ação. 

 

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.  

.ASSEMBLEIA GERAL DO HUB. 

QUARTA – 25 DE ABRIL  

10 HORAS 

EM FRENTE AO PRÉDIO DA 

ADMINISTRAÇÃO DO HUB 


