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Assembleia Setorial do HUB

aprovou pauta de mobilização
Após Assembleia Setorial realizada 
em 19/04 com servidores do Hospital 
Universitário de Brasília (HUB), o 
SINTFUB intensificará a luta em 
defesa dos direitos dos trabalhado-
res lotados no HUB, principalmente 
contra a cessão dos servidores à 
Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh) - que não é 
obrigatória, conforme decidido pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU).

Deliberações
A Assembleia Setorial da semana 
passada contou com a presença da 
Assessoria Jurídica do SINTFUB e 
aprovou:

Ÿ Novas Assembleias às segundas-
feiras;

Ÿ P l a n t õ e s  n a  s u b s e d e  d o 
SINTFUB às terças-feiras;

Ÿ Realizar l ives sobre pautas 
específicas (assédio moral, 
condições de trabalho etc);

Ÿ Protocolar documento junto à 
Reitoria contra a cessão de 
servidores à Ebserh.

Reivindicações
Na Assembleia Setorial de 19/04, os 
servidores do HUB começaram a 
construir uma pauta de reivindicaçõ-
es. Até o momento, os itens que 
constam na pauta são os seguintes:

Ÿ Não ceder servidores da UnB à 
Ebserh;

Ÿ Realocar os servidores que 
querem ser removidos do HUB;

Ÿ Liberar os servidores que já têm 
um destino para remoção;

Ÿ Melhorias das condições de 
trabalho no HUB;

Ÿ Não ao assédio moral.

Ofício à Reitoria
O SINTFUB protocolou junto à 
Reitoria da UnB um ofício que 
reafirma o posicionamento do 
sindicato contra a cessão de 
servidores à Ebserh. A argumenta-

ção do SINTFUB é respaldada pela 
decisão recente do TCU (que foi 
acompanhada pela Assessoria 
Jurídica da Fasubra Sindical).

Confira o documento protocolado 
logo abaixo:
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Cessão de trabalhadores à Ebserh não é

obrigatória, decide TCU
Embargos de Declaração, em que o 
ministro Bruno Dantas decidiu que a 
cessão dos trabalhadores técnico-
administrativos não é obrigatória e 
que depende da concordância do 
servidor.

O que diz a decisão?
O Jurídico da Fasubra obteve a 
íntegra do Acórdão. Na parte em que 
foi questionada a recomendação do 
TCU para a cessão dos servidores 
das Instituições Federais de Ensino 
Superior (IFES) à Ebserh, encontra-
se assim decidida a matéria:

Com efeito, consoante argumentado 
pela UFRN e pela Ebserh, a cessão 
de servidores é uma faculdade para 
o gestor público, e deve decorrer do 
interesse do servidor para que seja 
autorizada pelo órgão onde está 
lotado. Tal princípio pode ser 
conferido nas seguintes normas 
legais:

Decreto 4050/2001:

Artigo 1: Para fins deste Decreto 
considera-se:

II - cessão: ato autorizativo para o 
exercício de cargo em comissão ou 
função de confiança, ou para 
atender situações previstas em leis 
específicas, em outro órgão ou 
entidade dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, sem alteração da 
lotação no órgão de origem;

Lei 8112/1990:

Artigo 93: O servidor poderá ser 

A cessão dos técnico-administrati-
vos em educação à Ebserh nas 20 
Universidades Federais onde há 
gestão dos hospitais universitários 
por ela não será obrigatória, 
segundo decisão do TCU.

O assunto foi alvo de fiscalização 
pelo órgão, que recomendou a 
regulamentação referente à cessão 
no prazo de 90 dias. Diante do fato, a 
Casa Civil da Presidência da Repú-
blica, a Ebserh e a UFRN solicitaram 
ao TCU esclarecimento quanto à 
cessão,  se ser ia  co let iva ou 
obrigatória, por meio do recurso de 
Embargos da Declaração, o que 
gerou a decisão pela não obrigato-
riedade da cessão de servidores.

Atuação da Fasubra
A Assessoria Jurídica da Fasubra 
Sindical se reuniu em 02/03 com os 
assessores do ministro do TCU, 
Bruno Dantas, para levar a posição 
da Federação sobre o caso. Na 
oportunidade, a Fasubra afirmou 
que pediria o ingresso formal nos 
autos do processo e, após o 
julgamento, se fosse o caso, poderia 
apresentar recurso.

Decisão a favor dos traba-
lhadores
No dia 01/03, o Ministério da 
Educação (MEC) apresentou uma 
proposta de minuta de Portaria para 
regulamentar  a s i tuação dos 
servidores cedidos. No dia 03/03, a 
Assessoria Jurídica da Fasubra 
acompanhou o julgamento dos 

cedido para ter exercício em outro 
órgão ou entidade dos Poderes da 
União, dos Estados, ou do Distrito 
Federal e dos Municípios, nas 
seguintes hipóteses:

I - para exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança;

II - em casos previstos em leis 
específicas.

A lei específica para o caso seria a lei 
de criação da Ebserh, que também 
deu caráter facultativo ao instrumen-
to da cessão:

Lei 12550/2011:

Artigo 7: No âmbito dos contratos 
previstos no artigo 6, os servidores 
t i tulares de cargo efet ivo em 
exercício na Instituição Federal de 
Ensino (IFE) ou instituição congêne-
re que exerçam atividades relaciona-
das ao objeto da Ebserh poderão ser 
à ela cedidos para a realização de 
atividades de assistência à saúde e 
administrativas.

A Portaria (a ser editada pelo MEC) 
assegurará a lotação do servidor no 
hospital universitário, nos seguintes 
termos:

1. Manter em exercício no hospital 
universitário os servidores regidos 
pela lei nº 8112/1990, em atividade 
naquela unidade, sob a gestão da 
Ebserh.

2. Assegurar aos servidores os 
direitos e vantagens estabelecidos 
na lei nº 8112/1990, bem como o 
disposto na lei nº 11091/2005.

SINTFUB reforça canal de denúncias
de falta de condições de trabalho 
ou outro assunto que envolva des-
respeito a direitos trabalhistas, entre 
em contato com o SINTFUB pelo 
link: .www.sintfub.org.br/contato

Basta preencher o formulário 
eletrônico e descrever a situação. O 
SINTFUB garantirá o sigilo dos 
denunciantes e buscará meios para 
resolver as situações.

O SINTFUB reforça o seu canal 
v i r t u a l  d e  c o n t a t o  c o m  o s 
s ind i ca l i zados  pa ra  recebe r 
denúncias dos trabalhadores do 
HUB, devido as alegações ouvidas 
na Assembleia Setorial realizada em 
19/04.

Se você for servidor do HUB e quiser 
relatar casos de assédio moral, de 
problemas com ponto eletrônico, 

SINTFUB reforça

canal de denúncias

para servidores do HUB

- Assédio Moral

- Ponto eletrônico

- Falta de condições

de trabalho

DENUNCIE
em nosso
website
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