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SENTENÇA

 

FUNDAMENTAÇÃO

 

VIGIA/VIGILANTE - PERICULOSIDADE - ACÚMULO

Afirma o reclamante que trabalhou como vigia para a parte ré pelo período de

1/6/2018 a 22/8/2019. Cumpria jornada em sistema de escala 12x36, no período noturno.

Diz que, embora tivesse sido contratado como vigia, desempenhava

atividades compatíveis com a função de vigilante, executando rondas de moto no entorno do condomínio,

inspecionando as dependências para evitar roubos e assaltos e fiscalizando a entrada de pessoas.

Alega que além da função de guarda patrimonial e pessoal, coibia ações

criminosas, com função semelhante àquela do policiamento. Assim, considerando o considerável risco a

atividades violentas e ações criminosas, entende fazer jus à percepção do adicional de periculosidade.

Relata que o direito à percepção do adicional pretendido encontra-se

estabelecido na portaria 1885 do MTE, segundo a qual os trabalhadores expostos a atividades e operações

perigosas com risco de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de

segurança pessoal ou patrimonial tem direito ao recebimento do adicional de periculosidade, pela exposição

ao "agente periculoso".

Em sua contestação, a parte ré alega que há distinção entre as funções de

vigia e vigilante, necessitando este último de preparação específica. Diz que as atividades exercidas pelo

autor o enquadram na função de vigia, jamais tendo o empregado participado de qualquer episódio associado

a roubo ou violência física.
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Em audiência, foi colhido o depoimento pessoal do reclamante, que assim

declarou:

"trabalhava exercendo as atividades informadas na inicial, mas não

trabalhava portando arma de fogo; em caso de encontrar alguém utilizando drogas no condomínio, tinha

orientação de acionar a PM ou prestar informação na secretaria do condomínio; para trabalhar no

condomínio foi pedido que tivesse curso de vigilante, que o reclamante já possuía; a orientação era que

caso visse algum suspeito invadindo alguma casa ou furtando deveria abordá-lo e imobilizá-lo se estivesse

de arma branca, caso estivesse armado, acionar a PM; nenhum vigia que trabalha na reclamada utiliza

".arma de fogo

Como cediço, as funções de vigia e vigilante não se confundem, sendo as

deste último exercidas em consonância à Lei nº. 7.102/83 e prévio registro na Delegacia Regional do

Trabalho, ao passo que o vigia não tem o desenvolvimento de suas atividades com a conotação dada pela

referida lei, cingindo-se a vistoriar o local de trabalho, não lhe sendo exigido o combate efetivo à ação

criminosa, tampouco prévio registro na DRT.

Em seu depoimento, o reclamante confirmou que trabalhava desarmado, fato

hábil e suficiente a desfazer a tese inicial, tornando inaplicáveis ao contrato de trabalho as CCT da categoria

dos vigilantes juntadas com a inicial.

No mesmo sentido vem o entendimento do Eg. TRT da 3a Região:

"VIGIA E VIGILANTE. DIFERENCIAÇÃO. ENQUADRAMENTO

SINDICAL. A função de vigilante se destina precipuamente a resguardar a vida e o patrimônio das pessoas,

exigindo porte de arma e requisitos de treinamento específicos, nos termos da Lei nº 7.102/83, com as

alterações introduzidas pela Lei nº 8.863/94, caracterizando-se como função parapolicial. Não pode,

portanto, ser confundida com as atividades de um simples vigia, as quais se destinam à proteção do

patrimônio, com tarefas de fiscalização local e acionamento da polícia, em caso de flagrante. Incontroverso

que o autor trabalhava desarmado, não se enquadra na categoria dos vigilantes. (TRT da 3.ª Região; PJe:

0012057-34.2017.5.03.0038 (RO); Disponibilização: 26/06/2019, DEJT/TRT3/Cad.Jud, Página 1581;

".Órgão Julgador: Décima Turma; Relator: Convocada Ângela C. Rogedo Ribeiro)

Julgo, assim, improcedente o pedido de pagamento do adicional de

periculosidade e seus consectários.
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Consequentemente, ante a comprovação do exercício da função de vigia, bem

como a inaplicabilidade das CCT juntadas com a inicial, julgo improcedente o pedido de pagamento do

adicional pelo acúmulo de funções.

 

JUSTIÇA GRATUITA

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 790, §3º, CLT,

considerando que restou comprovado que a parte reclamante recebia salário mensal inferior a 40% do limite

máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência (ou seja, inferior a R$2.212,52).

 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Considerando os critérios previstos no art. 791-A, 2º, CLT, arbitro os

honorários advocatícios em 10% sobre o valor dos pedidos rejeitados (honorários advocatícios para a parte

reclamada).

Considerando que não foram apurados créditos em favor da parte reclamante,

sua obrigação em pagar os honorários ficará suspensa. A verba poderá ser executada se, nos dois anos

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse

prazo, tais obrigações do beneficiário.

Apenas para evitar ulterior alegação de omissão, registro que, em momento

processual próprio, em execução, será analisada a aplicação do art. 791-A, § 4º, CLT.

 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

Correção monetária na forma da Súmula 381 do TST e do artigo 459, § 1º, da

CLT, inclusive os valores relativos ao FGTS (OJ 302 da SBDI-1/TST).

Sobre o montante devidamente corrigido incidirão juros de mora a partir da

data de ajuizamento da ação, na forma do artigo 883 da CLT e da Súmula 200 do TST.
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DISPOSITIVO

Pelos fundamentos expostos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos

deduzidos por ALEXANDRE NICOLAU BRAGA em face de CONDOMÍNIO COLINAS DEL REI,

conforme fundamentação que integra este dispositivo.

Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor dos pedidos

rejeitados (honorários advocatícios para a parte reclamada).

Considerando que não foram apurados créditos em favor da parte reclamante,

sua obrigação em pagar os honorários ficará suspensa. A verba poderá ser executada se, nos dois anos

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse

prazo, tais obrigações do beneficiário.

Custas, pelo reclamante, isento, no importe de R$220,18, calculadas sobre

R$11.009,20, valor conferido à causa.

Intimem-se as partes.

 

 

 

SAO JOAO DEL REI, 30 de Setembro de 2019.

BETZAIDA DA MATTA MACHADO BERSAN
Juiz(a) Titular de Vara do Trabalho
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