BoletimJuridico
/

Eletrônico

Edição 05 - 15 de julho de 2014

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PARA OS VIGIAS
A temática da incidência ou não de
pagamento do adicional de periculosidade
aos trabalhadores nas instituições de ensino
privado que desempenham funções de vigia
ou portaria foi objeto de análise pela assessoria jurídica do SINEPE/RS e resultou, oportunamente, na seguinte orientação aos seus
associados:
“Foi promulgada em 8 de dezembro de 2012
a Lei 12.740, que altera o art. 193 da CLT
redefinindo os critérios para caracterização
das atividades ou operações perigosas.
Diz a norma:
“ – 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
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.”
Cumpre analisar se dita alteração, ampliativa do rol de condições para incidência
do adicional de periculosidade, tem aplicação para os profissionais que atuam nas instituições de ensino privado nas funções de
vigia ou portaria.
A intenção da norma é clara: beneficiar os trabalhadores submetidos a atividades que, por sua natureza ou método de
trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a roubos e outras espécies de violência
física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.
A hipótese descrita diz respeito ao
trabalho dos vigilantes, sabidamente sujeitos
aos perigos que a norma busca compensar.
Não é o caso dos vigias ou porteiros que
trabalham nas instituições de ensino privado.
As funções são distintas.

Lançando mão da CBO (Classificação
Brasileira de Ocupações) do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), pode-se, resumidamente, concluir:
CBO 5174 (porteiro/vigia): desempenham funções afetas ao segmento de asseio e
conservação e não são consideradas atividades de vigilância/segurança. Não dependem
de autorização da Brigada Militar nem do
Departamento de Polícia Federal. Não utiliza armamento.
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.
Perceba-se que para o exercício profissional o vigilante deve receber treinamento
específico com reciclagens periódicas, só
podendo exercer as atividades de segurança
quando, comprovadamente, não possuir
antecedentes criminais. Ademais, deve ser
preparado física e psicologicamente para as
funções que lhes são atribuídas, por meio de
cursos de formação, acompanhados e fiscalizados pela Polícia Federal que mantém
arquivo que controla o exercício da atividade
(vigilantes, armamentos, munições).
Em relação ao vigia, essas condições
não são exigidas. Este é designado para realizar trabalhos de vistoria, sem a exigência
de qualificação profissional específica. Os
vigias não trabalham uniformizados com a
indumentária característica dos vigilantes.
No caso das instituições de ensino privado,
quando usam uniforme, é aquele comum aos
trabalhadores das demais funções.
O trabalho dos 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.

À evidência, estas atividades não
O posicionamento do Sindicato vem
reclamam a incidência da norma ora em
de ser corroborado por recentíssima decisão
debate, porquanto não se tratam de “atividada 5ª. Vara do Trabalho de Porto Alegre, no
des que por sua natureza ou método de trabaprocesso nº 0000612-33.2013.5.04.0005, da
lho impliquem risco acentuado em virtude de
qual se transcreve:
exposição permanente do trabalhador a
“ ...O inciso II do art. 193 da CLT impõe o
roubos ou outras espécies de violência física
pagamento de adicional de periculosidade
nas atividades de segurança pessoal ou patriapenas aos trabalhadores sujeitos a risco
monial”. Não é demais lembrar que este serpermanente de roubos ou outras espécies de
viço de vigia é diferente do serviço de vigiviolência física nas atividades profissionais
lância ao qual a referida questão da segurande segurança pessoal ou patrimonial. Ou
ça pessoal ou patrimonial está relacionada.
seja, o adicional de periculosidade regulado
O ambiente escolar em nada se assepor tal dispositivo é devido apenas à categomelha àquele previsto no dispositivo em anária profissional diferenciada dos vigilantes,
lise: não é ambiente de risco acentuado; o
que possuem o dever de garantir a segurança
vigia não está exposto a roubos ou outras
da pessoa ou do patrimônio daquele para
espécies de violência física (menos ainda de
quem presta serviços, inclusive confrontanforma permanente); o vigia não exerce ativido o perigo.
dade de segurança nem a custódia permanenOs substituídos não têm este dever de segute de valores.
rança e não estão permanentemente sujeiÉ o que nos traz a decisão no nosso
tos a roubos e violência física, estando subTribunal Regional da 4a. Região, de
metidos ao mesmo risco, neste aspecto, de
27.06.2012, em Acórdão da 3ª.Turma, de
outros profissionais quaisquer.
lavra do Dr. Ricardo Carvalho Fraga no proEm verdade, a nova previsão do inciso II do
cesso de nº 0000975-91.2010.5.04.0662,
art. 193 veio consagrar no mundo das leis o
onde se vê:
já tradicional “adicional por risco de vida”
A prova produzida pelo reclamante
previsto nas normas coletivas dos vigilantes.
não corrobora com a tese da inicial, de
Esta é a interpretação que se deve dar ao
desempenho da função de vigilante. A testenovo adicional, sob pena de ser devido indismunha do autor informa que:
tintamente a todos os traba(...) fazia as mesmas ativida- "(...) as instituições de ensino lhadores, pois, infelizmente,
des que o reclamante; que privado não estão obrigadas a no Brasil o risco de roubo e
pagar aos seus vigias ou
faziam o controle de entrada
violência não se restringe a
porteiros o adicional de
e saída dos visitantes,
determinadas circunstâncias.
periculosidade
determinado
alunos, percorriam toda a
Os substituídos apenas
no
§
1º
do
artigo
193
da
área da escola; que verificatinham dever de observação e
CLT."
vam o perímetro a respeito
controle do fluxo de pessoas
de arrombamentos ou invano colégio, não sendo equipasores; que não utilizavam arma de fogo,
ráveis a vigilantes.
mas apenas cassetete; que havia três vigias
Além disso, o enquadramento como vigilanpara controlar 25 hectares; que quando
te pressupõe a aprovação em curso de formaverificavam furtos, chamavam a polícia. (...)
ção de vigilante, requisito não comprovado
Por oportuno, registra-se que as funções de
pelos autores”.
vigia e vigilante são distintas. O vigia tem a
A decisão em comento transitou em
tarefa de observar e fiscalizar o local de
julgado em 02 de junho de 2014, demonstrantrabalho, sem os requisitos formais da
do que o entendimento do Judiciário vem de se
função vigilante. O vigia não tem por tarefa
alinhar ao posicionamento que embasou a
enfrentar de maneira ostensiva, nem fazer
orientação aos associados do SINEPE/RS.
cessar ameaças ao patrimônio. Ao passo que
É de recomendar, contudo, cautela na
o vigilante tem habilitação e atribuição de
execução dos contratos, atentando para o
prestar serviços de segurança a uma empreprincípio do Contrato Realidade que orienta
sa, com atribuições específicas de guarda de
o Direito do Trabalho. Há que se analisar,
bens e defesa policial, exercendo função
casuisticamente, se há a efetiva exposição
semelhante à do policiamento.
dos vigias a situações de risco de assalto ou
Dada a diferenciação entre as atividaviolência, ainda que não seja este o procedides de vigilante e vigia e tendo em conta a
mento predominante nas escolas, situações
realidade do ambiente das escolas privadas
estas que ensejarão o pagamento do referido
onde esta segunda se realiza, é possível afiradicional.
mar que as instituições de ensino privado
não estão obrigadas a pagar aos seus vigias
ou porteiros o adicional de periculosidade
determinado no § 1º do artigo 193 da CLT.
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A Assessoria Jurídica do SINEPE/RS trabalha no atendimento
ao associado e está disponível de segunda a sexta-feira,
das 10h às 12h pelo telefone (51) 3213.9090

