São Paulo, 16 de março de 2021

Ministério Público do Estado de São Paulo
Rua Riachuelo, 115 – 7 andar
São Paulo - SP
CEP 01007-904

Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, Área da Saúde
Dr. Arthur Pinto Filho

Prezado Promotor Arthur,

Em resposta à mensagem de Vossa Senhoria de 1°/3/2021, referente ao Ofício
n° 764/2021 – PJDH-SP n° 537/2014 (referência), a(o)s representantes da Associação
dos Docentes da Universidade de São Paulo (Adusp), do Sindicato dos Trabalhadores da
USP (Sintusp) e do Coletivo Butantã na Luta (CBL) apresentam as seguintes
considerações:
1.

desde a sua criação em junho de 2020, o Grupo de trabalho sobre o Hospital

Universitário da USP (GT-HU), do qual nossas entidades fazem parte, tem se
reunido com regularidade, tem solicitado informações e tem feito sugestões ao
Conselho Deliberativo do HU (CD-HU) acerca da organização e do funcionamento
deste importante equipamento de saúde que é o HU, unidade de ensino, pesquisa
e extensão da USP;

2.

sistematicamente

e

não

raro,

as

respostas

da

direção

do

HU

(Superintendência, CD-HU e, por decorrência, Reitoria da USP) têm sido
incompletas, portanto insuficientes, revelando certa leniência que evoca eventual
descaso para com as iniciativas do GT-HU;
3.

os 24 ofícios já encaminhados pelo GT-HU à Direção do HU, que são de

conhecimento do Ministério Público (MP-SP), relatam passo-a-passo as iniciativas
realizadas, que até o presente momento têm sido pouco acolhidas.
Assim sendo, com todo respeito, resta-nos perguntar ao MP-SP qual é
exatamente a sua possibilidade e a sua disposição no sentido de contribuir para que a
situação à qual o HU está submetido possa ser modificada. O acompanhamento dessa
unidade de ensino, pesquisa e extensão da USP na área de saúde, em especial nos
últimos oito anos e, sobretudo, mais recentemente neste ano de pandemia nos leva a crer
que podemos estar submetidos a um quadro de improbidade administrativa.

Atenciosamente,
Representantes da Adusp
Representantes do Sintusp
Representantes do CBL
no GT-HU

Com cópia para:
Conselho Deliberativo do HU
Superintendência do HU
Reitoria da USP
Conselho Universitário da USP

