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PORTEIROS E VIGIAS NÃO SÃO VIGILANTES
O SINEPE/RS recebeu informações de que algumas instituições educacionais foram assediadas pelo SINDIVIGILANTES DO SUL, entidade sindical que
representa a Categoria Profissional dos
Vigilantes Empregados de Empresas de
Segurança e Vigilância e dos Trabalhadores em Serviços de Segurança, Vigilância e
Segurança Pessoal, Cursos de Formação e
Especialização de Vigilantes, Similares e
seus Anexos e a fim de Porto Alegre,
Região Metropolitana e Bases Inorganizadas do Estado do Rio Grande do Sul.
A investida da entidade sindical
supramencionada,
segundo se infere do
teor de ofício enviado às instituições de
ensino, decorre de
“denúncias”
que
chegaram ao conhecimento do SINDIVIGILANTES e que
a seu nuto estão diretamente ligadas à área específica da segurança patrimonial privada, cuja área é de
responsabilidade desse sindicato em sua
base territorial e reguladas e fiscalizadas
pela DELESP – Delegacia de Controle da
Segurança Privada (DPF), nos parâmetros
estabelecidos na Lei 7.102/1983 e Portaria
3.223/2012/DG-DPF.
Aludido ofício dispõe acerca dos
profissionais que exercem atividades específicas voltadas para a área da segurança
privada patrimonial na instituição de
ensino e que desempenham atividades de
(a) vigiar dependências privadas com a
finalidade de prevenir, controlar e combater delitos; (b) zelar pela segurança das
pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos da instituição;
(c) recepcionar e controlar a movimentação de pessoas em área de acesso livre e
restrito na instituição; (d) fiscalizar pessoas, cargas e patrimônio no perímetro intramuros da instituição, e (e) comunicar via
rádio ou telefone e/ou prestar informações
ao público e aos órgãos competentes, nas
dependências da instituição.
Finalizam o ofício estabelecendo
prazo de 10 (dez) dias úteis para que a
instituição responda o questionário constante no corpo do ofício, questionando se
os profissionais que prestam serviços na
instituição são colaboradores da empresa
(leia-se aqui, empregados) ou terceirizados.
Inquire, destarte, no referido ofício,

o número de colaboradores (empregados)
e/ou terceirizados que pertencem ao
quadro de segurança, cargo registrado em
CTPS, carga horária, salário-base, adicionais, e para qual sindicato é recolhida a
contribuição assistencial e sindical.
Tal ofício e seu teor chegaram ao
conhecimento do SINEPE/RS. Assim, se
mostra necessário tecer algumas considerações e orientações às instituições de
ensino associadas, a saber:
a) As instituições de ensino não estão obrigadas a prestar as informações ao sindicato
oficiante, exigidas
no
malsinado
ofício. Não há lei,
ou mesmo regulamento que assim
determine;
b) Há evidente
intenção, de amedrontar, sob coação,
para que as instituições prestem as informações elencadas no
“questionário” sob a forma de “quesitos”
constantes do corpo do ofício, sob pena de
em não o fazendo, o sindicato oficiante
entender como verdadeiras as denuncias e
comunicar aos órgãos que refere (MPT –
Ministério Público do Trabalho, MPF –
Ministério Público Federal, MTe – Ministério do Trabalho e Emprego e DPF –
Departamento de Polícia Federal, para
conhecimento e tomada de providências,
sem prejuízo de judicialização da questão
visando ao cumprimento da legislação
vigente;
c) Há evidente intenção do sindicato
oficiante em agregar profissionais que
pertencem à base territorial de outros sindicatos;
d) Cumpre lembrar que, com o advento da
Lei 12.740/2012, foram redefinidos os
critérios para caracterização das atividades
ou operações perigosas, acrescentando um
inciso II ao texto do artigo 193 da CLT
(que dispõe acerca do adicional de periculosidade), e que passou a ter a seguinte
redação:
“– Art. 1º- O art. 193 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
Art. 193 – são consideradas atividades ou

desenvolvidas por Porteiros e/ou Vigias
não atraem a incidência da norma legal
prevista no artigo 193 da CLT, uma vez
que não se trata de “atividades que por sua
natureza ou método de trabalho impliquem
risco acentuado em virtude de exposição
permanente do trabalhador a roubos ou
outras espécies de violência física nas
atividades de segurança pessoal ou patrimonial”.
Portanto, o Vigia ou Porteiro da
instituição de ensino não exerce atividade
de segurança nem a custóA hipótese previs“As
instituições
de
ensino
não
dia permanente de valota no inciso II, do artigo
estão obrigadas a prestar as
res, razão pela qual tais
193 da CLT, diz respeito
informações ao sindicato
colaboradores (empregaao trabalho dos vigilantes.
oficiante,
exigidas
no
dos) ou terceirizados não
Entretanto, regismalsinado
ofício.”
pertencem à categoria
tre-se que “não é o caso
albergada pelo SINDIVIdos vigias ou porteiros
que trabalham nas instituições de ensino GILANTES, entidade sindical oficiante,
assim como as instituições de ensino não
privado.”
As funções exercidas pelos Portei- estão obrigadas a pagar aos seus vigias ou
ros e/ou Vigias são totalmente distintas porteiros o adicional de periculosidade
daquelas exercidas pelos profissionais determinado no § 1º do artigo 193 da CLT.
As atividades exercidas pelos
Vigilantes (estes, sim, pertencentes à categoria diferenciada da entidade sindical Porteiros são restritas a portaria, são atividades de asseio e conservação e não se
oficiante).
Anote-se que, a Classificação Bra- confundem com as atividades desempesileira de Ocupações (CBO) do Ministério nhadas pelos Vigilantes.
Os Porteiros e os Vigias não portam
do Trabalho e Emprego (MTE), CLARAMENTE traz a definição das funções armas de fogo e, tampouco, possuem
de Vigia/ Porteiro e Vigilante, e elas não se treinamento registrado na Polícia Federal e
curso de formação específico exigido pela
confundem.
CBO 5174 (porteiro/vigia): desempe- legislação que disciplinou, e regulamentou
nham funções afetas ao segmento de asseio as atividades dos Vigilantes, profissão
e conservação e não são consideradas regulamentada por lei que via de regra,
atividades de vigilância/segurança. Não utiliza arma de fogo e realiza atividade
dependem de autorização da Brigada Mili- ostensiva similar à atividade exercida pela
tar nem do Departamento de Polícia Fede- Polícia, cuidando do patrimônio e da vida
ral. Não utiliza armamento.
das pessoas que estão sob sua guarda.
CBO 5173 (vigilante): atividade regulamentada pela Lei 7.102/83 e legislações
posteriores vigentes. Realiza funções de
vigilância/segurança, exercida somente
por pessoas habilitadas (revalidação
permanente) em escolas de formação de
vigilantes e contratadas por empresas
autorizadas pelo Departamento de Polícia Federal. Pode utilizar armamento.
Ressalte-se que, o trabalho desempenhado pelos vigias nas instituições de
ensino privado consiste em observar e controlar o movimento de pais, alunos, professores, funcionários e visitantes, recepcionando, dando encaminhamento quando
necessário, organizando o fluxo, o acesso,
o movimento de entrada e saída das pessoas e a triagem do ingresso nos estabelecimentos. Em suma, são atividades também
desenvolvidas pelos Porteiros de Edifícios
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residenciais e/ou comerciais.
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Já se consolidou o entendimento no
Assessoria Jurídica do SINEPE/RS
Judiciário Trabalhista de que as atividades
operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua
natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:
I- inflamáveis, explosivos ou energia
elétrica;
II- roubos ou outras espécies de violência
física nas atividades profissionais de
segurança pessoal ou patrimonial.

A Assessoria Jurídica do SINEPE/RS trabalha no atendimento
ao associado e está disponível de segunda a sexta-feira,
das 10h às 12h e quartas-feiras das 15h30min às 17h30min
pelo telefone (51) 3213.9090

