
PPR: Quando e 
quanto a receber?

O PPR deve ser pago 
impreterivelmente até o 
dia 31 de julho. O valor a 
ser recebido pelos vigilan-
tes corresponde a 25% do 
piso salarial do ano ante-
rior. O salário base do ano 
passado era R$ 1.597,71 e, 
sendo assim, o valor a ser 
recebido de PPR é de R$ 
399,42.

Mas atenção: o valor do 
PPR pode vir menor devi-
do a critérios previstos na 
Convenção Coletiva, como 
por exemplo, admissão do 
trabalhador após o período 
de apuração; afastamento 
pelo INSS e demissão sem 
justa causa.

Por parte dos vigilantes 
o valor pode vir menor se 

houver faltas injusti� cadas, 
faltas documentadas que 
não abonam o dia; impon-
tualidade; advertências e 

suspensões; ausência da 
CNV; descumprimento 
das normas e procedimen-
tos do posto entre outros. 
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O Sindicato dos Vigi-
lantes de Barueri ingres-
sou na Justiça contra a 
empresa Sector Security 
Vigilância LTDA pelo não 
pagamento à seus vigilan-
tes do Programa de Par-
ticipação nos Resultados 
(PPR) no período de 2014 
a 2018.

A ação coletiva foi ofe-
recida na 4ª Vara do Tra-
balho de São Paulo em 
outubro de 2019 e a audi-
ência está marcada para 9 
de agosto deste ano.

O Programa de Par-
ticipação nos Resultados 
(PPR) é um direito de to-

A ação coletiva do Sin-
dicato tem como objetivo 
proteger os trabalhadores 
e garantir suas conquistas.

De acordo com o presi-
dente do Sindicato dos Vi-
gilantes de Barueri, Amaro 

Pereira, para que haja a ação 
coletiva o sindicato precisa 
coletar provas de que a em-
presa está descumprindo a 
CCT. “Não tem outro ca-
minho, se a empresa deixa 
de pagar qualquer direito 

do vigilante, tem que acio-
nar a justiça ou recorrer ao 
sindicato”, diz.

Ele destaca que é lamen-
tável que o sindicato tenha 
que entrar com ações na 
justiça para que o trabalha-

dor receba o que lhe é de di-
reito. “A empresa já recebeu 
antecipado o pagamento de 
todas as verbas, os tomado-
res de serviço já pagaram. A 
empresa só precisa repassar 
ao vigilante”, diz.

Sindicato aciona Justiça contra Sector Security 
Vigilância pelo não pagamento do PPR

Ação coletiva protege trabalhadores

dos os vigilantes abrangi-
dos pela Convenção Cole-
tiva de Trabalho (CCT) da 
categoria e deve ser paga 

aos trabalhadores em ju-
lho do ano subsequente.

Caso o resultado da 
ação coletiva seja positiva 

os vigilantes dessa empre-
sa que trabalharam entre 
2014 e 2018 serão bene� -
ciados.



O Caso Atento Segurança e Vigilân-
cia é um clássico da maneira como em-
presas lesam os vigilantes se valendo da 
morosidade da justiça.“Elas fecham as 
portas, não quitam verbas trabalhistas 
e mandam os vigilantes procurarem a 
justiça”, lembra Amaro.

Amaro destaca que muitas empresas 
simplesmente desaparecem do merca-
do assim e, no � nal, elas já nascem com 
data para encerrar as atividades. “Em-
presa de segurança privada não tem 
imóveis, não tem veículos, não tem bem 
nenhum em seu nome. O máximo que 
tem é um site”, continua.

No caso da Atento Segurança e Vi-
gilância, em especial, não houve sinais 

de que ela encerraria as atividades, mas 
a maioria das empresas dá sinais nessa 
direção e é importante que o vigilante 
esteja atento.
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Veja os sinais que as empresas 
dão quando estão prestes a 

encerrar suas atividades:

- Não depositam o FGTS

- Deixam de pagar o Plano de Saúde

- Não pagam PPR

- Atrasam VR, VT, décimo terceiro, 

férias e outras verbas

- Começam a atrasar salários
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Caso Atento: desrespeito com os vigilantes

Mais de 5 mil vigilantes na rua da amargura

Qual será a próxima empresa a dar golpe nos vigilantes?

Estima-se que mais de 5 
mil vigilantes da Atento Se-
gurança e Vigilância tenham 
sido colocados no olho da 
rua sem receber sequer di-
reitos básicos como vale 
transporte, ticket refeição, 
férias, décimo terceiro salá-

rio, adicionais noturno e de 
insalubridade, multa de 40% 
pela quebra do contrato, en-
tre outros.

Se tivesse respeito com 
os trabalhadores que gera-
ram tanta riqueza para ela 
a empresa individualizaria 

os cálculos e efetuaria os pa-
gamentos. Ela observaria as 
condições dos trabalhadores 
afastados por doença, por li-
cença maternidade e aqueles 
que estavam de férias.

Mas faltou humanidade, 
que vai além do respeito. A 

Atento simplesmente lavou 
as mãos e deixou mais de 5 
mil chefes de família na rua 
da amargura. E justamente 
no momento mais crítico 
da história recente, bem no 
meio da pandemia de Co-
vid-19.

Essa cultura de mandar 
o trabalhador embora sem 
quitar suas verbas trabalhis-
tas precisa ser combatida 
também pela legislação e 
pelos tribunais.

Algumas conquistas dos 

sindicatos proíbem as em-
presas de praticar atos tão 
nefastos, mas ainda há bre-
chas.

O caso da Atento Segu-
rança e Vigilância não é úni-
co, infelizmente. Empresas 

grandes e pequenas nascem 
e morrem já com esse ob-
jetivo. São vários casos nos 
últimos anos.

Qual será a próxima 
empresa a dar golpe nos vi-
gilantes? Difícil saber, mas a 

sugestão é: � que atento aos 
sinais, à movimentação, aos 
eventuais atrasos.

Atente-se aos comentá-
rios, às reclamações. Se per-
ceber algo estranho comu-
nique o sindicato. 

Infelizmente tornou-
-se uma prática comum 
as empresas se valerem 
da morosidade do ju-
diciário para dar golpe 
nos vigilantes. Como as 
empresas sabem que os 

processos demoram a 
serem julgados elas não 
efetuam pagamentos de 
verbas do trabalhador e 
os mandam procurar a 
justiça.

Não se trata de um 

acordo. O que há é uma 
imposição e submissão. 
Humilhação.

O trabalhador – que 
não tem qualquer re-
serva financeira para 
se manter durante a 

tramitação do processo 
– se vê obrigado a acei-
tar qualquer oferta da 
empresa. Muitas vezes 
acaba recebendo 10, 20 
ou até 30% do que real-
mente tinha direito.

A morosidade do judiciário bene� cia empresas


