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JURÍDICO: Vitória em favor dos empregados da EBSERH e 
contra o autoritarismo da Empresa

Na tarde de ontem, 21 de janeiro, o Juiz Dr. 
Fabrício Augusto Bezerra e Silva da 17a. Vara do 
Trabalho de Fortaleza concedeu liminar contra a 
EBSERH, impedindo que a empresa descontasse 
de seus empregados o equivalente a 50% da 
remuneração diária em caso de não registro do 
ponto de entrada ou saída.

A liminar atendeu ao pedido feito no dia 10 
deste mês, pelo departamento jurídico do SINTSEF/
CE, representado pelos advogados Patrício Willian, 
Aderline Farias e Marcello Guerra e que tem a 
frente os coordenadores Adriano Duarte e José 
Arteiro.
ENTENDA MELHoR: Logo no primeiro dia útil 

do ano, em 4 de 
janeiro, a Empresa 
Brasileira de Serviços 
Hospitalares - EBSERH 
editou uma norma 
interna, nominada 
de MEMoRANDo 
CIRCULAR 001/2016, 
determinando 
que, quando os 
empregados deixassem 

de registrar o ponto, fosse no início do expediente, 
fosse ao final, a Empresa descontaria o valor 
equivalente  a 50% da remuneração diária do 
empregado.

Os filiados empregados na EBSERH procuraram 
o coordenador jurídico Adriano Duarte expondo 
a questão. o coordenador apresentou aos 
advogados de nossa entidade que de pronto 
afirmaram que a norma é nitidamente ilegal, pois 
cria em favor do empregador um mecanismo de 
desconto salarial contra seus empregados, o qual 
é vedado por lei [art. 462 da CLT]. Diante desta 
ilegalidade, o SINTSEF/CE, por seu Departamento 
Jurídico, ingressou com uma Ação Coletiva, 
ajuizada na Justiça do Trabalho postulando que 
fosse declarada ilegal a referida norma interna, 
solicitando ao Juízo Trabalhista a concessão 
de uma medida de urgência (conhecida como 
liminar), no caso uma antecipação de tutela, 
com a intenção de que a EBSERH não pudesse 
implementar tais descontos na remuneração dos 
empregados.

É preciso deixar claro que o sindicato não é 
contra que o estabelecimento de controles de 
frequência por parte do empregador, no entanto, 
isso não pode ser feito em contrariedade à lei.
SAIBA MAIS:
o processo é o de nº 0000059-23.2016.5.07.0017, 
foi distribuído ao Juízo da 17a. Vara do Trabalho 
de Fortaleza e a liminar foi concedida pelo Juiz Dr. 
Fabricio Augusto Bezerra e Silva.

É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do filiado JOSÉ RONALDO 
NUNES DE MELo, delegado de base do Ministério da Saúde. o sepultamento ocorreu 

no Cemitério Nossa Senhora da Piedade, na cidade do Crato. 
Que Deus conforte a família, parentes e amigos.
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