
Relatório da reunião do GT Segurança Assufrgs. 

Aconteceu no dia 05 de julho de 2016 com inicio as 09.30h a reunião do GT Segurança Assufrgs, na sede do 

sindicato, com a presença dos advogados representantes do escritório Coelho- Schneider- Pereira- Monteiro (CSPM) 

Guilherme Pacheco Monteiro, Thiago Mathias Genro Schneider e Pedro Henrique Koeche Cunha com a seguinte 

pauta: 

 Informes jurídicos. 

 Relatos de ações já ajuizadas: 

Ação fator divisor; 

 Esta ação é sobre o calculo do adicional noturno, hoje a UFRGS calcula sobre 0 divisor de 240h, na justiça 

estamos solicitando que o calculo do pagamento deste adicional seja feito por 200h, em julgamento na 

primeira instância foi dado ganho de causa para nós, ainda cabe recurso. 

Extensão do adicional noturno; 

 Segundo os advogados existe uma sumula do T.S. T, no julgamento em primeira instância foi julgado 

improcedente, já foi entrado com recurso pelo escritório. 

Adicional de periculosidade 30%; 

 Temos possibilidade de recebimento deste adicional desde 2011, foi julgado improcedente, mas recorremos 

ao STJ, onde deveria ser julgado o recurso por no mínimo três ministros, mas não foi isto que aconteceu, e 

somente um juiz julgou o recurso e dando improcedente, o escritório (CSPM) passou esta ação para um 

escritório de Brasília, este escritório cobrou 5% da ação se a causa for ganha, com este repasse a agilidade 

em resposta ou de enviar documentos possibilitará respostas imediatas, ainda não temos respostas dos 

recursos. 

Ação Intervalo Intrajornada; 

 Para cinco (5) vigilantes a ação já esta transitada e julgada, não restando mais recurso pela UFRGS, está em 

fase de calculo para estes vigilantes está bem adiantado, os demais vigilantes também já tem ganho de 

causa, mas como ainda esta no período em que a UFRGS poderá entrar com recursos, teremos que 

aguardar. 

Ações de horas extras; 

 No ano de 1997 alguns vigilantes da UFRGS ingressaram na justiça solicitando o pagamento de horas extras, 

pois trabalhavam mais que 40h semanais, mas seus direitos não eram respeitados, ingressaram na justiça 

naquele ano solicitando o pagamento deste adicional, esta ação já se arrasta por todos este tempo, com a 

universidade ingressando com recursos e mais recursos, pois esta ação foi ganha, transitada a julgada, não 

cabendo mais recursos, agora estamos em mais uma batalha, que são os cálculos, são duas ações com os 

seguintes integrantes. 

Ação por Mozarte Simões: 

 Rosalvo Jorge Maciel; Rogério Fonseca Barbosa; José Rosa de Souza; Jorge Cezar de Oliveira; Jonacir 

Fernandes Rolim; Jair Luiz Fernandes Rolim; Jair Antônio Marques; Everton da Silveira Alves; Edson Luiz 

Vieira de Souza e Mozarte Simões da Costa Junior. 



 Esta ação foi apresentada os cálculos para a UFRGS, que ainda não se manifestou. 

Ação por Anacleto de Souza: 

 Ademar do nascimento Ribas; Telmo Farias; Edson Alf e Anacleto de Souza Viana. 

 Esta ação foi encaminhada para o perito judicial. 

Ações a serem ajuizadas: 

Ação do pagamento diferenciado nos domingos e feriados: 

 Esta ação segundo os advogados já esta pronta para ingressar na justiça, provavelmente vai ser uma ação 

coletiva, só estão esperando a definição do registro sindical da entidade (mudança de associação para 

sindicato), assim que a entidade tiver esta definição entraram com a ação imediatamente. 

Ação de aposentadoria especial. 

 Para ingressar com esta ação os advogados solicitaram a resposta administrativa, a possibilidade de 

ingressarmos com ações individuais, se caso a ação for favorável poderá abrir um precedente a todos os 

trabalhadores da UFRGS que hoje recebem este adicional, mas não são beneficiados com a aposentadoria 

especial ou a contagem para recebimento o abono permanência. 

Assuntos gerais: 

 Os integrantes do GT Segurança Assufrgs, já estão a bastante tempo debatendo a insegurança os 

campi das universidades federais e nos institutos federais tecnológicos, nos dias 09 e 10 de julho vai 

acontecer na UFRJ o encontro dos representantes nacionais e regionais da categoria, onde estes 

representantes vão elaborar a pauta do XXV Seminário Nacional de Segurança sem data definida 

ainda e debater a insegurança que ronda toda a comunidade universitária principalmente as 

mulheres, dentre os representantes estarão o vigilante Everton da Silveira Alves como 

representante dos vigilantes concursados das IFES da região sul enviado pelo sindicato e Mozarte 

Simões pela direção da Fasubra. 

Os integrantes do GT Segurança Assufrgs desde já agradecem o empenho desta direção que sempre 

apoiou e apoia não só o gt segurança, mas todos os GTs deste sindicato. 

 Esteve presente na reunião do GT Segurança Assufrgs o coordenador jurídico do sindicato Rui Muniz. 

Mozarte Simões da Costa Junior. 

Direção Fasubra. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 


