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Ofício CONDSEF/FENADSEF nº 135/2018. 

Brasília-DF, 13 de agosto de 2018. 

 

 

Ilmo. Sr.  

HELI SANTOS VIEIRA DA COSTA 
Chefe do Serviço de Relações de Trabalho da EBSERH  
Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 09, Lote C, Ed. Parque Cidade Corporate, 

Bloco C – 1º ao 3° pavimento 
Brasília-DF 

 

 

Assunto: Sugestões para Regimento Institucional da MNNP  

 

Ilmo. Chefe,  

A CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO 

PÚBLICO FEDERAL - CONDSEF, FEDERAÇÃO NACIONAL DOS 

TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - FENADSEF, FEDERAÇÃO 

NACIONAL DOS ENFERMEIROS - FNE e a FEDERAÇÃO NACIONAL DOS 

MÉDICOS - FENAM, através de seus representantes legais, vêm respeitosamente 

perante Vossa Senhoria, apresentar sugestões para a Minuta de Regimento 

Institucional da Mesa Nacional de Negociação Permanente da EBSERH, conforme 

documento anexo que segue. 

Certos que as sugestões serão devidamente apreciadas e acatadas, 

renovamos os protestos de estima e consideração.  

 

Atenciosamente, 

 
 

 
 

 
Secretário Geral da CONDSEF/FENADSEF 
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Dispõe sobre a constituição da Mesa Nacional de 
Negociação Permanente da Ebserh (MNNP-Ebserh), dos 

seus objetivos, dos princípios e preceitos democráticos sob 
os quais é regida, da estrutura funcional, do funcionamento, 

dos procedimentos formais e do processo negocial. 
 
 

 
REGIMENTO INSTITUCIONAL DA MESA NACIONAL DE NEGOCIAÇÃO 

PERMANENTE DA EBSERH  

 
 

Capítulo I 
Constituição da Mesa Nacional de Negociação Permanente da Ebserh 

 
Cláusula Primeira. O presente regimento estabelece a constituição da MNNP-Ebserh, 

instituída pela Ebserh como fórum permanente de negociação entre empresa e 

trabalhadores, representados por suas entidades sindicais legalmente constituídas.  
 
Cláusula Segunda. A MNNP-Ebserh será constituída por duas bancadas, designadas: 

bancada da Ebserh e Bancada das Entidades Sindicais. 
 
§ 1º. A Bancada da Ebserh é composta por representantes indicados pela Ebserh.  

 
§ 2º. A Bancada das Entidades Sindicais é constituída por 03 (três) representantes da 

Direção da CONDSEF/FENADSEF; 03 (três) representantes da Direção da FASUBRA; 
07 (sete) representantes das entidades sindicais dos profissionais liberais que 

trabalham nos hospitais universitários federais vinculados à Ebserh, sendo 03 (três) 
representantes da FNE, 03 (três) representantes da FENAM e 01 (um) representante 

da FENAFAR; e 05 (cinco) representantes dos empregados da Ebserh indicados pela 
CONDSEF/FENADSEF, sendo 01 (um) de cada região do país.  
 
JUSTIFICATIVA: Entendemos pela exclusão da FASUBRA e seus 03 representantes. 

Primeiramente, porque referida Entidade não tem atuado para os empregados públicos 

da EBSERH, nem acordos coletivos, assembleias, greves e nem no interesse individual 
dos empregados. As Entidades que efetivamente representam os empregados públicos 
é que devem participar da MNNP. Caso a Fasubra efetivamente deseje participar da 

MNNP poderá ajuizar processo para ter reconhecido o seu direito. Os próprios 
empregados públicos da EBSERH já recusaram reiteradas vezes a atuação e 

representação da Fasubra, eis que atua em ADIN pela extinção da Empresa e, por 
efeito, vínculo dos trabalhadores. Ademais, possui a Fasubra representação dos 
servidores técnico-administrativos das Universidades. Proposta da 

CONDSEF/FENADSEF. 
 
Outrossim, a FENAN formulou a proposta de aumento para 07 representantes das 

entidades sindicais dos profissionais liberais, incumbindo 03 representantes da FNE,  
03 para a FENAN e 01 para a FENAFAR.  
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§ 3º. De comum acordo, as partes poderão permitir a participação de representantes de 

outros órgãos do governo federal e/ou de outras entidades sindicais como 

observadores.  
 
§ 4º. Os critérios de representação estabelecidos no presente regimento poderão ser 

reavaliados de comum acordo, após a assinatura tio Acordo Coletivo de Trabalho.  
 
§ 5º As negociações referentes aos servidores públicos regidos pela Lei nº 8.112/90 lotados na 

Sede e Hospitais Universitários Federais filiados à Ebserh, no que se refere às questões que 

envolvam a relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive assistenciais ou 

de previdência complementar, continuam sob a responsabilidade do Ministério da Educação e 

do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de acordo com a legislação 
vigente. 

JUSTIFICATIVA: Proposta de redação apresentada pela FENAN. 

 
§ 6º Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, e, às expensas da própria EBSERH, 

poderão ser instituídas gratificações ou outras verbas, objetivando a melhoria na remuneração 

dos servidores públicos regidos pela Lei nº 8.112/90 cedidos e lotados na Sede e Hospitais 
Universitários Federais filiados à Ebserh. 

JUSTIFICATIVA: Proposta de redação apresentada pela FENAN.  

 

 
Capítulo II 

Objetivos e Finalidades 

 
Cláusula Terceira. Constituem objetivos e finalidades da MNNP-Ebserh;  

 
a) Instituir metodologias de solução dos conflitos e as demandas decorrentes das 

relações do trabalho no âmbito da Ebserh de caráter permanente, buscando alcançar 

soluções negociadas para os interesses manifestados pelas partes;  
 
b) Negociar a pauta de reivindicações dos trabalhadores em exercício na sede e nos 

hospitais universitários filiados à Ebserh, protocolada pelas entidades que compõem a 
Mesa;  

 
c) Instituir a Comissão de Negociação do Acordo Coletivo de Trabalho dos empregados 

da Ebserh;  
JUSTIFICATIVA: Salvo melhor entendimento, a MNNP não poderá negociar a pauta 

de reivindicação e instituir a Comissão de Negociação do ACT, eis que é ato específico 

das próprias Entidades que apresentarem a pauta procederem as negociações 
necessárias com a EBSERH. Ainda, a Comissão de Negociação, por parte dos 

trabalhadores, são eleitos em assembleias impossibilitando vincular aos mesmos que 
atuam na MNNP. Por esses, motivos propõe-se a exclusão dos itens ‘b’ e ‘c’. Proposta 
da CONDSEF/FENADSEF. 

 
d) Estabelecer procedimentos e normas que ensejem melhorias nas relações do 
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trabalho;  
 
e) Discutir temas gerais e de assuntos de interesse da Empresa e dos trabalhadores, 

nos termos estabelecidos em Protocolo.  
 

Capítulo III 
Princípios Constitucionais e Preceitos Democráticos 

 
Cláusula Quarta. A MNNP-Ebserh apoia-se nos seguintes princípios e garantias 

constitucionais:  

 
a) Da legalidade, segundo o qual faz-se necessário o escopo da lei para dar proteção 

às ações do administrador público;  

 
b) Da moralidade, por meio do qual se exige probidade administrativa;  

 
c) Da impessoalidade, finalidade ou indisponibilidade do interesse público, que 

permitem tão somente a prática de atos que visem o interesse público de acordo com 

os fins previstos em lei;  
 
d) Da qualidade dos serviços, pelo qual incumbe à gestão administrativa pública o 

preceito constitucional da eficiência, conceito que inclui, além da obediência à lei, a 
honestidade, a resolutividade, o profissionalismo e a adequação técnica do exercício 

funcional no atendimento e na qualidade dos serviços de interesse público;  
 
e) Da publicidade, pelo qual se assegura a transparência e o acesso às informações 

referentes à Administração Pública;  
 
f) Da liberdade sindical, que confere aos sindicatos a legitimidade da defesa dos 

interesses e da explicitação dos conflitos decorrentes das relações do trabalho na 

Ebserh, assegurando a livre organização sindical, nos termos da Constituição da 
República Federativa do Brasil. 

 
Cláusula Quinta. A MNNP-Ebserh também adota os seguintes preceitos democráticos 

de negociação:  

 
a) Da ética, da confiança recíproca, da boa-fé, da honestidade de propósitos e da 

flexibilidade para negociar;  

 
b) Da obrigatoriedade das partes de buscarem a negociação quando solicitado por uma 

delas;  
 
c) Do direito de acesso à informação; 

 
d) Da legitimidade de representação, do respeito à vontade soberana da maioria dos 

representados e da adoção de procedimentos democráticos de deliberação;  

 
e) Da independência do movimento sindical e da autonomia das partes para o 
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desempenho de suas atribuições constitucionais. 
 

Capítulo IV 

Estrutura Funcional 

 
Cláusula Sexta. A MNNP-Ebserh tem caráter deliberativo na sua esfera de 

competência, após consultas às instâncias governamentais, pelos representantes da 
Ebserh e consulta aos fóruns deliberativos das entidades sindicais que compõem a 

Mesa, por seus representantes.  
 
§ 1º A MNNP-Ebserh terá sob sua responsabilidade as temáticas corporativas de 

impacto e repercussão nacional, cujas discussões abarcarão os temas pela ordem de 
prioridade acordada entre as partes.  

 
§ 2º Poderão ser criadas Comissões Temáticas de interesse comum, com 

representação paritária, que têm por finalidade subsidiar as discussões da MNNP-
Ebserh, devendo ter definido(s) seu(s) tema(s), abrangência e prazo para apresentação 
de propostas, de consenso ou não, que serão remetidos à apreciação da MNNP-

Ebserh.  
JUSTIFICATIVA: Importante mencionar a representação paritária também nas 

Comissões Temáticas, seguindo objetivos da criação da própria MNNP. Proposta da 
CONDSEF/FENADSEF. 
 
§ 3º Compete às Comissões Temáticas Específicas dar encaminhamento às tratativas 

relacionadas exclusivamente aos temas específicos para os quais foram instituídas.  

 
§ 4º Os temas que tenham impacto financeiro serão objeto de negociação na MNNP-

Ebserh.  

 
Capítulo V 

Prerrogativas e Competências 

 
Cláusula Sétima. A solução dos conflitos e das demandas decorrentes das relações 

de trabalho no âmbito da Ebserh, com as garantias ora estabelecidas, constitui 
prerrogativa exclusiva das partes subscritoras do presente Regimento.  

 
Parágrafo único. Compete à MNNP-Ebserh dar encaminhamento às tratativas de 

caráter geral entre a Ebserh e as entidades sindicais que compõem a Mesa.  

 
Capítulo VI 

Estímulo à Instância Negocial 

 
Cláusula Oitava. As partes assumem o compromisso de buscar soluções neqociadas 

para os assuntos de interesse da Empresa e dos trabalhadores em exercício na sede e 
nas filiais, baseando-se no princípio da boa-fé e atuando sempre nos preceitos da ética 
e transparência.  
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§ 1º. É facultado as entidades representativas apresentar metodologia de cobrança da 
contribuição sindical e assistencial a fim de estimular a instância negocial. 

JUSTIFICATIVA: Proposta de redação apresentada pela FENAN. 

 
 

Capítulo VII 
Caráter Deliberativo e Sistema Decisório 

 
Cláusula Nona. As decisões emanadas da MNNP-Ebserh, seja quanto à forma, seja 

quanto ao mérito, para produzirem efeitos legais deverão obedecer aos preceitos legais 

que regem a Ebserh, a legislação trabalhista vigente e/ou nos termos previstos nos 
estatutos das entidades sindicais que compõem a Mesa. 

 
Parágrafo Único. A apreciação dos temas e decisões pela MNNP deverá respeitar os 
princípios da razoável duração do processo e celeridade necessários.   
JUSTIFICATIVA: São princípios consagrados na Constituição Federal que os 

processos e requerimentos administrativos devem ser decididos em atendimento aos 

princípios da razoável duração do processo e da celeridade. Não consta no Regimento 
prazo máximo para decisão pela MNNP, justificando então a inclusão nesse sentido. 
Proposta da CONDSEF/FENADSEF. 

 
Capítulo VIII 

Regras e procedimentos formais do processo negocial 

 
Cláusula Décima. AMNNP-Ebserh terá seus trabalhos coordenados por um 

representante indicado pela Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) da Ebserh.  
 
Parágrafo Único. Compete ao representante da DGP-Ebserh, entre outras atribuições 

que lhes forem conferidas:  
 
a) Providenciar as condições necessárias à realização das reuniões da MNNP-Ebserh 

e ao bom funcionamento do sistema, negocial;  

 
b) Convocar as entidades sindicais que compõem a MNNP-Ebserh para as reuniões 

ordinárias e extraordinárias; 

 
c) Definir o local e horário das reuniões de comum acordo entre as partes;  

 
d) Receber itens, elaborar e encaminhar aos membros, antecipadamente, a pauta de 

cada reunião em comum acordo;  

 
e) Reunir e distribuir material, estudos e pareceres para subsidiar as discussões;  

 
f) Abrir, coordenar e encerrar as reuniões de comum acordo entre as partes;  

 
g) Secretariar as reuniões;  
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h) Elaborar atas de reunião e repassá-las aos membros, cuidando para que sejam 

assinadas por todos;  
 
i) Reunir documentos e manter arquivo público organizado do processo negocial.  

 
Capítulo IX  

Calendário de Reuniões 

 
Cláusula Décima Primeira. As reuniões das MNNP-Ebserh serão realizadas conforme 

calendário firmado entre as partes. Poderão ocorrer reuniões extraordinárias sob 

demanda, de comum acordo e a qualquer tempo.  
 
§ 1º A confirmação do convite aos membros da MNNP-Ebserh para a participação nas 

reuniões será encaminhada no prazo de 08 (oito) dias úteis anterior à sua realização. 
Em caso de urgência, o prazo de convocação poderá ser de 03 (três) dias úteis. 
JUSTIFICATIVA: Apenas o prazo de 08 dias úteis poderá prejudicar questões de 

urgência. Por isso, em situações excepcionais é necessário constar prazo menor. 
Proposta da CONDSEF/FENADSEF. 

 
§ 2º Pelo menos 5 (cinco) reuniões da MNNP-Ebserh poderão ser realizadas de forma 

itinerante em locais previamente acordados entre a bancada da Ebserh e a bancada 
dos trabalhadores.  
 

Capítulo X 
Formalização de resultados 

 
Cláusula Décima Segunda. Os assuntos tratados nas MNNP-Ebserh serão 

registrados sinteticamente em atas de reunião que serão elaboradas pelo 

representante da DGP-Ebserh que as submeterá, após leitura, à assinatura dos 
membros. Os acordos firmados se constituirão em lei entre as partes e comporão o 

Acordo Coletivo de Trabalho.  
 
Parágrafo Único. Todos os documentos pertinentes à MNNP-Ebserh serão públicos, 

arquivados pela Ebserh e disponibilizados às entidades integrantes da Mesa em 
formato digital.  

 
Capítulo XI 

Disposições Finais 

 
Cláusula Décima Terceira. O descumprimento de quaisquer dos termos deste 

Regimento, por uma das partes, será considerado rompimento das bases fundamentais 
da MNNP-Ebserh.  
 
Cláusula Décima Quarta. Os casos omissos, dúvidas e controvérsias relativas à 

aplicação do presente Regimento serão dirimidas pela MNNP-Ebserh, após consultas 
às instâncias governamentais pelos representantes da Ebserh e às instâncias 

deliberativas das entidades sindicais.  
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Cláusula Décima Quinta. Compete exclusivamente às partes decidir sobre mudanças 

no presente Regimento e adotar providências para uniformizar procedimentos do 
MNNP-Ebserh. 

 
Cláusula Décima Sexta. O presente Regimento terá vigência a partir da assinatura 

das partes. 
 

Brasília/DF, xx de julho de 2018. 
 


