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APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O VIGILANTE 
 “O STJ (Supremo Tribunal de Justiça) decidiu que os vigilantes não        

precisão mais comprovar a utilização de arma de fogo para terem direito a 

aposentadoria especial” 

     Em recente decisão na data do dia 12 de Dezembro de 2017 o 
STJ reconheceu que é possível a concessão da aposentadoria     
especial ao vigilante mesmo que não haja o uso de arma de fogo  
como havia anteriormente decidido o judiciário. 

     Segue o trecho do acórdão que deu mais essa vitória aos        

profissionais da segurança privada: “...5. Seguindo essa mesma   

orientação, é possível reconhecer a possibilidade de caracterização 

da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma 

de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição 

do trabalho à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, 

nem intermitente”. (Recurso Especial n° 1.410.057- RN (2013/0342505-2) Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho). 

     Ou seja, ARMADO OU DESARMADO haverá a concessão desde que o vigilante comprove o labor de forma 

habitual e permanente, que poderá ser mediante descrição em seu PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário. O 

Sindseg está a disposição para maiores esclarecimento e também temos a disposição dos associados do sindicato 

um convênio jurídico previdenciário. 

 

MICHEL TEMER APROVA APOSENTADORIA 

ESPECIAL pra os vigilantes 

É mentira 

   Circula nas redes sociais muitas notícias mentirosas e          
equivocadas sobre a aposentadoria especial para os vigilantes, 
podemos citar que recentemente tem circulado um áudio que  
afirma que houve a aprovação de uma lei pelo presidente Michel 
Temer que concedi aposentadoria especial ao vigilante, a qual 
soma qualquer período de trabalho, inclusive o período militar, 
bem como afirma existir aposentadoria especial proporcional, 
mas isso não é verdade. 
     A única lei vigente para a concessão da aposentadoria       
especial ao vigilante está disposta no artigo 57 da Lei nº 8.213 de 
24 de julho de 1991, a qual não sofreu alterações, desta forma o 
referido áudio é mentiroso e equivocado.  
     Para informações mais seguras ou melhores esclarecimento  
acesse o site ou  as nas redes sociais do Sindicato. 
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Descontos para os associado - mais informações contate o Sindseg 

 

     O Sindseg em parceria com a Ótica Golden Mix,       
realizará na sede do Sindicato a campanha da Boa   
Visão com exame ocular gratuito para os associados. 

 

Além do exame ocular gratuito a Ótica Golden Mix está     
oferecendo para os associados descontos na aquisição 
de armações e lentes para óculos. 

 

       Data: 10 de Março 2018-02-07 
       Horas: das 09:00 horas as 12:00 horas. 

 

 Somente exame ocular (exame de vista), não será   

oferecido tratamento com medicamentos. 

CAMPANHA DA BOA VISÃO 

 

    Consequência da Reforma Trabalhista, como temos informado aos nossos associados à Reforma Trabalhista veio 
para retirar direitos dos trabalhadores e um deles foi o FIM DA ULTRATIVIDADE. O Que é isso? – antes da Reforma 
Trabalhista se não fosse assinado a CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) todos os benefícios da antiga convenção 
estariam valendo até assinatura de uma nova CCT (Convenção Coletiva de Trabalho), hoje a história é diferente se não 
for assinada uma nova Convenção Coletiva, todos os benefícios serão 
cancelados como aconteceu com alguns vigilantes do Distrito federal 
que trabalham nos postos do Próprio TST (Tribunal Superior do   
Trabalho) e do TJDF (Tribunal de Justiça do Distrito Federal). 

 

    Os órgãos suspenderam o pagamento do ticket após o            
vencimento da CCT (Convenção Coletiva de Trabalho), que        
ocorreu em 31 de dezembro de 2017. 

 

Uma das empresas de vigilância que tem 291 vigilantes que estão 
sem o  ticket, informou que emitiu uma carta aos órgãos, pedindo 
um posicionamento sobre o impasse e recebeu do TST (Tribunal   
Superior do Trabalho) um comunicado afirmando que não           
repassará mais o valor do ticket até a nova Convenção Coletiva. 

 

    Os tribunais de Justiça e do Trabalho confirmaram a versão. Ambos relatam ter sim suspendido o pagamento por  
falta de Convenção Coletiva vigente em 2018 e informaram que, tão logo a nova CCT for homologada e se ainda      
existir o beneficio esse será  repassado para a empresa. 
 

Fonte: Site Exame da OAB 

TST USA O  FIM DA ULTRATIVIDADE PARA NÃO 

PAGAR TICKET ALIMENTAÇÃO PARA OS VIGILANTES. 

Ao todo, são 381 profissionais que aguardam o benefício, suspenso desde 1°/1. Profissionais do TST, TJDF e do        

Ministério do Esporte estão na mesma situação. 

 

Segundo a Cláusula 28 da CCT/2018 - Assistência às Rescisões de Contrato, e devido a         
aprovação da REFORMA TRABALHISTA alguns dos serviços prestados pelo Sindicato         

deixaram de ser obrigatório, entre eles as homologações. O Sindseg informa que estará          
isentando os seus associados de todas as cobranças dos serviços prestados eventualmente. 

ATENÇÃO  


