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ATENÇÃO, VIGILANTES 
Informamos que não houve a Reunião para  discutirmos  o Plano de Saú-

de e a Cesta Básica por causa do não comparecimento dos Vigilantes. O 

Sindicato informa que o assunto será tratado na Assembléia  da Campa-

nha Salarial nos dias 29 e 30 de Setembro 

No último dia 08/09/2016 aconteceu na Sede do SESVESP (Sindicato das Empresas de Segurança do esta-
do de São Paulo) a reunião para discutir o PPR (Programa de Participação no Resultado). E Como era de se 
esperar os patrões apresentaram uma proposta absurda. 
 

Este ano se superaram propondo o fim do PPR num primeiro momento, como não foi aceito por nenhum dos 
sindicatos ali representados fizeram uma nova proposta, a redução do PPR para 15%, deixando claro que 
em nenhum momento leram as propostas apresentadas pelos Sindicatos. 
 

Os Presidentes dos sindicatos acharam a proposta do patronato uma piada de muito mau gosto, pois consi-
deramos o PPR uma conquista relevante da paralisação de 2008 e não iremos abrir mão disso. Diante da 
posição absurda dos patrões todos os Presidentes de Sindicato junto com o Presidente da Federação deixa-
ram a sala de reunião, pois nesses termos não haverá acordo. 
 

VIGILANTE FORTALEÇA A LUTA SINDICAL ESTEJA SEMPRE AO LADO DO SEU SINDICATO 

REUNIÃO COM OS PATRÕES  

PARA NEGOCIAÇÃO Do PPR 
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TST CONSIDERA DISCRIMINATÓRIA DEMISSÃO  

LOGO  APÓS AÇÃO TRABALHISTA 

Por considerar discriminatória a dispensa de um trabalha-
dor pouco tempo depois do ajuizamento de ação trabalhis-
ta contra a empresa, a 3ª Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho anulou a demissão. A decisão teve como base 
interpretação analógica da Lei 9.029/95, que autoriza a 
reintegração do empregado dispensado por   motivo de 
sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou 
idade. 
 

O trabalhador ainda estava empregado quando entrou 
com a reclamação na Vara do Trabalho de Itajubá (MG), 
contando que, após 27 anos ininterruptos de trabalho na 
empresa, foi dispensado e recontratado dois meses de-
pois na mesma função, mas com salário mensal inferior. 
Diante desse fato, ingressou com ação pedindo o reco-
nhecimento da unicidade contratual, o pagamento das 
diferenças salariais e indenização por dano moral. A em-
presa alegou que a dispensa não foi discriminatória, mas 
da consequência da baixa de produção do setor. 
 

O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve a 
sentença que indeferiu a reintegração, entendendo que  

não se podia dar interpretação ampliativa à Lei 9.029/95, 
como pretendia o trabalhador. Mesmo tendo constatado 
que a dispensa ocorreu de forma abusiva, demonstrada 
em análise pericial, o TRT-3 considerou que o artigo 4º da 
lei, que trata da reintegração, se aplica apenas aos casos 
mencionados no caput do artigo 1º. 
 

O trabalhador entrou com recurso para o TST, que foi exa-
minado pelo ministro Alberto Bresciani. Em seu entendi-
mento, despeito de a lei considerar apenas algumas con-
dutas como crime, ela veda expressamente "qualquer prá-
tica discriminatória" que limite o acesso ou a permanência 
no emprego. 
 

 Destacando que a conclusão pericial de que a dispensa 
do empregado se deu de forma discriminatória, em retalia-
ção pelo ajuizamento de ação trabalhista contra a empre-
sa, o relator reformou a decisão do TRT e declarou a nuli-
dade da dispensa, condenando a empresa ao pagamento 
de todas as verbas trabalhistas referentes ao período de 
afastamento, com base no salário percebido anteriormen-
te à demissão. 

Fonte: Assessoria de Imprensa do TST. 


