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Of. doe. 065/2016 

AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO SAO JOSÉ CAMPOS 

PROCURADOR (A) TRABALHO 

Prezado(a)Exa., i 

Vimos até Vossa Senhora denunciar a empresa ALBATROZ SEGURANÇA Ej 
sob CNPJ 66.700.295/0001-17, localizada a Rua Eduardo Chaves, n° 169, Bairro Luz, CEP 01109-060, São 
Paulo - SP, nos seguintes termos: 

Há aproximadamente dois anos a empresa mencionada não RENOVOU seu contrato com a maioria das 
agências do Banco do Brasil (tomadora dos serviços) nas cidades de nossa base sindical, a saber: 
Aparecida, Areias, Arapei, Bananal, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas, Cruzeiro, Cunha, 
Guaratinguetá, Lavrinhas, Lorena, Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Queluz, Roseira, São Jose do 
Barreiro e Silveiras. 

Na ocasião não cumpriu com suas obrigações trabalhistas com os ex-colaboradores, deixando até mesmo 
de quitar seus haveres rescisórios, motivo pelo qual esses promoveram suas respectivas Reclamações 
Trabalhistas. Apenas a título de exemplo, colacionamos ao presente ofício, a cópia da RT 0010364-
48.2014.5.15.0147, na qual aquele Juízo deferiu tutela antecipada para levantamento do FGTS depositado. 
Em outros casos, houve, inclusive, determinação de bloqueio de numerários da Denunciada junto a 
tomadora de serviços Banco do Brasil. 

Ocorre que no corrente ano houve uma nova licitação entre os meses de maio e agosto, sendo que a 
empresa ALBATROZ sagrou-se vencedora dos lotes 8 e 11, remanescendo o lote 10 para a Empresa 
Essencial, que corresponderia a nossa base sindical. Entretanto, para surpresa de todos, foi a empresa 
Albatroz que assumiu todas as agências correspondente ao lote 10. Via de consequência, a preocupação e 
o temor de represálias começaram a tomar conta dos vigilantes, que outrora acionaram a Albatroz para 
receber seus haveres. 

De fato a Albatroz assumiu os postos no dia 10 de setembro de 2016, num primeiro momento o receio de 
serem demitidos não se concretizou, mas desde o dia 17 de outubro está havendo uma onda de demissões 
e a justificativa apresentada pela empresa foi que os vigilantes demitidos não passaram nos primeiros 45 
dias da experiência. Acontece que esses trabalhadores são vigilantes que estão nos postos (Banco do 
Brasil) há mais de 15 anos, tendo labutado, inclusive, por meio da prestadora de serviços Albatroz. 

Para esta entidade o que está ocorrendo é uma perseguição por parte da Albatroz, com conivência do Banco 
do Brasil, isso pelo fato de a maioria dos atuais vigilantes terem ingressado na justiça pleiteando seus 
direitos. Repisa-se que tratavam-se de haveres rescisórios, posto que sequer as rescisões foram efetuadas. 
Destarte, a contratação por período de experiência também não é correta, posto haver existido trabalho para 
a Denunciada e para a tomadora dos serviços (Banco do Brasil), na mesma atividade (vigilante) e localidade. 

Base Sindical: Aparecida, Areias, Arapei, Bananal, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Lavrinhas, Lorena, 
Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Queluz, Roseira, São Jose do Barreiro e Silveiras. 


