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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR(A) PROCURADOR(A) DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO – RS 
 
 
 
 
 
 
 
DENÚNCIA 
 
 
 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (SINDESP/RS), com sede na 
Av. Ipiranga 1570, conjunto 207, Bairro Menino Deus, Porto Alegre, 
CEP 90150-004, por sua procuradora ao final firmada, vem apresentar 
DENÚNCIA em face dos sindicatos abaixo nominados: 
 
SIND DOS EMPREG DE EMPR DE SEG EVIGIL DO EST DO RGS, 
CNPJ n. 91.343.293/0001-65, com sede na Rua Voluntários da Pátria, 
595 - Galeria Santa Catarina - salas 501 e 502 - Porto Alegre/RS, 
CEP: 90.030-003 
SINDICATO EMPREGADOS EM EMPR SEG E VIG DE SAO 
LEOPOLDO, CNPJ n. 92.008.978/0001-18, com sede na Avenida 
Feitoria 4726 - Bairro Feitoria, CEP: 93.052-000 - São Leopoldo/RS 
SINDICATO PROFISSIONAL DOS VIGILANTES, EMPREGADOS 
DE EMPRESAS DE SEGURANCA, CNPJ n. 91.561.860/0001-50, 
com sede na Rua Almirante, 1777, CEP: 96.010-280 - Pelotas/RS 
SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE 
SEGURANCA E VIGILANCIA DE URUGUAIANA, CNPJ n. 
92.463.421/0001-77, com sede na Rua Professor Luiz Antônio Lopes, 
1998 – Bairro: Santana, CEP: 97.505-360, Uruguaiana/RS 

 
1. Iniciamos esclarecendo que no Estado do Rio Grande do Sul existem 16 sindicatos 

profissionais da categoria patronal que representamos. 
 

2. Destes, os 4 denunciado não firmaram CCT após 2019. 
 

3. Os denunciados tomaram por hábito não colocar sob a apreciação da categoria 
profissional que representam as propostas patronais, o que resultou que não 
firmaram CCT em 2020 e se encaminham para não firmar em 2021. 

 
4. Em relação aos demais sindicatos do Estado, à exceção dos denunciados, foram 

firmadas CCTs em 2020 e em 2021. 
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5. No entendimento do denunciante a motivação é política. 
 

6. O primeiro denunciado está em processo eleitoral que foi suspenso por decisão 
judicial com base em denúncia de que a diretoria atual, que busca nova reeleição, 
praticaria irregularidades na eleição. 

 
7. Como existem duas chapas de oposição e uma boa possibilidade de que não sejam 

reeleitos, a diretoria atual além das irregularidades que são narradas nas ações 
judiciais que tratam da anulação desta eleição, utiliza-se do expediente de criar 
confronto com a categoria patronal, baseando-se em inverdades, para tentar se 
reeleger. 

 
8. Nas eleições anteriores o primeiro denunciado utilizou-se do mesmo expediente, 

inverdades. Tanto é que depois de reeleita firmaram a CCT nos mesmos parâmetros 
dos demais sindicatos profissionais. 

 
9. Não é intenção do denunciante se envolver na disputa eleitoral e nas questões 

políticas dos sindicatos, entretanto, não podemos nos calar às inverdades que estão 
divulgando por mídias sociais e criando um ambiente de instabilidade na relação das 
empresas e trabalhadores. 

 
10. Para que entendam o que estamos falando basta acessar o link abaixo que remete 

as informações mentirosas que os 4 denunciados estão veiculando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Acessando as informações por este link constata-se o seguinte teor, onde, já no 
primeiro parágrafo fica comprovada a autoria dos 4 denunciados. 

 
“A proposta patronal para este ano foi discutida em reunião virtual pelos 
presidentes do Sindivigilantes do Sul, Loreni Dias, Sindicato dos Vigilantes 
de São Leopoldo e Região, Moisés Machado, Sindicato dos Vigilantes de 
Pelotas e Região, Marcelo Puccinelli Alves, Sindicato dos Vigilantes de 
Uruguaiana, Luiz Carlos Corrêa e Silva, os assessores jurídicos Arthur Dias 
Filho e Kenia Moraes, que apontaram diversos problemas nas suas 
cláusulas. 
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Isto precisa ser avaliado com muita atenção pela categoria, para não 
termos perdas que depois se tornam irreparáveis. Já tivemos prejuízos 
demais com a reforma trabalhista e outras medidas dos últimos governos 
contra os trabalhadores. Mesmo assim, as empresas querem tirar mais 
ainda do nosso bolso. 
É espantoso que algum sindicato já tenha aprovado uma proposta dessas, 
do jeito que está, e que exista gente querendo que nossos sindicatos 
assinem isso também. São os laranjas dos patrões, os pelegos, que em 
época de campanha salarial sempre jogam a favor das empresas. Cuidado 
com eles! 
Veja onde estão os maiores problemas dessa proposta da entidade 
patronal (Sindesp): 
Salários e VA: 
– Reajuste salarial de 6,01%, contra uma perda que foi de 10,47% referente 
ao acumulado da inflação pelo INPC, de 1º de fevereiro de 2019 a 31 de 
janeiro de 2021. 
– O salário-base do vigilante fica em R$ 1.590,60 e o salário-base do ASP 
R$ 1.254,00 a partir da data-base (1º/02/2021). 
– A proposta quita o passado, não poderá ser reclamada nenhuma perda 
que ficou para trás. Ela acaba, torna sem efeito, o dissídio ajuizado pelo 
sindicato junto ao TRT. 
– O vale-alimentação fica congelado, não tem aumento. No VA, porém, as 
perdas da categoria superaram os 10,47% da inflação, já que a cesta 
básica cresceu mais de 30% desde fevereiro de 2019. 
Trabalho noturno: 
– Retira o direito da hora prorrogada noturna depois das 05 horas da 
manhã. 
– Também exclui o adicional noturno na base de cálculo das horas extras 
laboradas nos intervalos. A proposta patronal viola, com isso, o disposto 
nas súmulas 60 e 264 do TST e a orientação jurisprudencial nº 97 do TST. 
Complementação de jornada: 
– A cláusula 42ª é um cheque em branco assinado para as empresas. Ela 
atinge principalmente os vigilantes dos bancos, pois terão que 
complementar a sua jornada aos finais de semana, onde o empregador 
quiser, caso não tenham cumprido integralmente a jornada semanal de 44 
horas. 
Intervalos: 
– As empresas ficam autorizadas a praticar a jornada 4 x 2 e reduzir os 
intervalos para 30 minutos, indenizando, quando for o caso, apenas 30 
minutos. 
– Além de autorizar a redução do gozo dos intervalos para 30 minutos, 
quando o funcionário não tirar intervalo, a empresa irá lhe indenizar apenas 
30 minutos e não uma hora, como manda a lei. 
– Autoriza o início do gozo dos intervalos para refeição na hora que o 
empregador bem entender. 
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– Autoriza a empresa a exigir do empregado que tire dois intervalos, cada 
um de 30 min. 
Repousos e feriados trabalhados: 
– Exclui o pagamento do adicional de 100%, que é devido por força de lei, 
quando a empresa não compensar o trabalho ocorrido no repouso semanal 
ou feriados. Fixa um acréscimo de apenas 30%, nestes casos. 
Ministério Público: 
– A proposta patronal mantém várias cláusulas que o Ministério Público não 
concorda e que normalmente são declaradas nulas pelo TRT em ações 
judiciais propostas pelo MP, como por exemplo as cláusulas que visam 
desvirtuar a lei sobre os portadores de necessidades especiais. 
Os nossos sindicatos vão elaborar uma contraproposta e encaminhar ao 
Sindesp nos próximos dias, pedindo ainda uma reunião de negociação. 
Chega de exploração, aumento já! 
Nenhum direito a menos!” (nossos destaques) 

 
12. Para não sermos prolixos, vamos apontar os aspectos inverídicos que estão sendo 

veiculados pelos denunciados. 
 

13. O clausulamento ofertado para a CCT 2021/2023, é basicamente o mesmo que já 
assinaram nas CCTs anteriores. Omitem esta informação e tentam fazer crer que 
houve alterações. 

 
14. Os supostos diversos problemas que mencionam, não existem na medida em que 

nenhum direito foi reduzido ou suprimido aos trabalhadores e o clausulamento é 
basicamente o mesmo que já firmaram anteriormente. 

 
15. A proposta de aumento salarial, 6,01% é a única informação verdadeira, mas 

infundada é a alegação de perda de 10,47%. 
 

16. Mencionam o ajuizamento de um dissídio, o que estranhamos porque até o momento 
não se tem conhecimento e nem fomos notificados de nenhum dissídio. 

 
17. A informação seguinte, de que o vale-alimentação fica congelado é MENTIRA. A 

proposta que está nas mãos deles reajusta o vale-alimentação em 7,5%. 
 

– O vale-alimentação fica congelado, não tem aumento. No VA, porém, as 
perdas da categoria superaram os 10,47% da inflação, já que a cesta 
básica cresceu mais de 30% desde fevereiro de 2019. 

 
18. Quanto ao “adicional noturno”, as afirmações são inverídicas porque a redação da 

proposta é igual à das últimas CCTs que firmaram. A redação atual não retirou 
nenhum direito e também nada exclui como alegam sobre trabalho noturno. 

 
Trabalho noturno: 
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– Retira o direito da hora prorrogada noturna depois das 05 horas da 
manhã. 
– Também exclui o adicional noturno na base de cálculo das horas extras 
laboradas nos intervalos. A proposta patronal viola, com isso, o disposto 
nas súmulas 60 e 264 do TST e a orientação jurisprudencial nº 97 do TST. 

 
19. Quanto a “complementação de jornada” e a referência a cláusula 42a. É nova 

inverdade porque, como as demais, é a MESMA redação de CCTs anteriores. 
 

Complementação de jornada: 
– A cláusula 42ª é um cheque em branco assinado para as empresas. Ela 
atinge principalmente os vigilantes dos bancos, pois terão que 
complementar a sua jornada aos finais de semana, onde o empregador 
quiser, caso não tenham cumprido integralmente a jornada semanal de 44 
horas. 

 
20. Quanto a “intervalos”, nova sequência de inverdades, as cláusulas que referem-se a 

este título são as MESMAS das CCTs anteriores. 
 

Intervalos: 
– As empresas ficam autorizadas a praticar a jornada 4 x 2 e reduzir os 
intervalos para 30 minutos, indenizando, quando for o caso, apenas 30 
minutos. 
– Além de autorizar a redução do gozo dos intervalos para 30 minutos, 
quando o funcionário não tirar intervalo, a empresa irá lhe indenizar apenas 
30 minutos e não uma hora, como manda a lei. 
– Autoriza o início do gozo dos intervalos para refeição na hora que o 
empregador bem entender. 
– Autoriza a empresa a exigir do empregado que tire dois intervalos, cada 
um de 30 min. 

 
21. Quanto a “repousos e feriados trabalhados” as informações são igualmente 

inverídicas porque o clausulamento ofertado é IGUAL ao que já vigou até a última 
CCT. 

 
Repousos e feriados trabalhados: 
– Exclui o pagamento do adicional de 100%, que é devido por força de lei, 
quando a empresa não compensar o trabalho ocorrido no repouso semanal 
ou feriados. Fixa um acréscimo de apenas 30%, nestes casos. 

 
22. O comportamento dos denunciados é uma incitação contra a paz social na medida 

em que utilizam-se de inverdades para justificar seu comportamento. 
 

23. Divergir em negociação coletiva é normal, entretanto, não colocar a verdadeira 
proposta patronal à apreciação da categoria e utilizarem-se de inverdades para 
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justificar um confronto desnecessário com o único objetivo eleitoral como ocorreu na 
eleição anterior, e agora volta a ocorrer, não pode ser admitido. 

 
24. As diretorias dos denunciados deixam de cumprir com suas obrigações ao não 

submeterem à categoria, através de assembleia regular, a proposta patronal, e, 
divulgam informações falsas sobre a proposta patronal. 

 
25. O comportamento dos denunciados é antissindical na medida que tentam colocar os 

trabalhadores contra as empresas com base em inverdades, e tentam fugir a 
responsabilidade quanto as cláusulas que já firmaram em CCTs anteriores. 

 
26. Tratam-se de práticas antissindicais, tentam colocar os trabalhadores contra seus 

empregadores, tudo no afã de pressionar os trabalhadores a não aceitarem a 
proposta patronal, gerar confronto e com isto gerar vantagem política. 

 
27. Neste contexto de ilegalidade promovida pelos denunciados e objetivando a paz 

social REQUEREMOS que sejam tomadas as medidas cabíveis no sentido de que 
os denunciados firmem TAC comprometendo-se a: 

 
- divulgarem que o VA ofertado prevê reajuste de 7,5% e que as cláusulas 
que citam são iguais as que já firmaram em CCTs anteriores; 
 
- deixar de veicular informações falsas, particularmente quanto a 
negociações coletivas; e, 
 
- promoverem assembleias regulares para apreciar a proposta patronal. 

 
28. Sucessivamente, se os denunciados não firmarem TAC, como acima requerido em 

até 7 dias desta data, REQUEREMOS que o MPT ingresse com ação judicial para 
que adotem os procedimentos requeridos no item “27” acima. 

 
Nestes Termos 
 
Pede Deferimento 

 
 

Porto Alegre, 11 de março de 2021. 
 
 
 

TATIANA AYRES  
OAB/RS 64.077 


