
NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

 O Sindicato das Empresas de Segurança Privada e Transportes de 

Valores do Distrito Federal (SINDESP/DF) vem a público realizar os 

esclarecimentos necessários com relação à greve dos vigilantes 

vinculados aos contratos firmados com a Secretaria de Estado de Saúde 

do Distrito Federal (SES/DF), cujo desgaste vem sendo suportado pela 

população do Distrito Federal: 

1. Este Sindicato Patronal não incentiva o descumprimento de lei ou 

norma coletiva de trabalho por parte de nenhuma empresa, 

associada ou não.  

2. Os serviços de vigilância para as unidades de saúde do Distrito 

Federal estão sendo mobilizados em consonância com as 

disposições contidas nos contratos vinculados ao Pregão Eletrônico 

nº 015/2017 – SEPLAG e normas correlatas. 

3. A Lei nº 4.794/2012 dá preferência ao aproveitamento dos 

empregados vinculados à empresa antecessora cujo contrato foi 

rescindido. Sua função é permitir que o trabalhador que executava 

os serviços no posto de serviço tivesse garantido seu emprego 

quando o tomador (GDF) rescindisse o contrato com a empresa 

antiga. 

4. No caso concreto, não haviam contratos firmados com as empresas 

que estavam prestando os serviços, por culpa exclusiva da 

Administração, razão pela qual não há descumprimento da 

legislação. 

5. Independentemente disso, o SINDESP/DF informa à população do 

Distrito Federal que as empresas associadas IPANEMA 

SEGURANÇA LTDA e BRASÍLIA EMPRESA DE SEGURANÇA S/A 

não realizarão nenhuma demissão de funcionários alocados em 

seus quadros, GARANTINDO O EMPREGO DE TODOS OS SEUS 

COLABORADORES. 

6. Pelo contrário, a IPANEMA está deixando de dispensar 84 

vigilantes, que estão sendo aproveitados em seu quadro de 

reservas, e a BRASÍLIA fará a admissão de 28 novos vigilantes que 

estavam desempregados. 



7. Há de se destacar que ao contrário do que entende o sindicato 

laboral e o movimento grevista, a Lei nº 4.794/2012 não dá ao 

trabalhador direito sobre nenhum posto de trabalho, o que não pode 

ser confundido com “emprego”. A expectativa de que o posto de 

trabalho pertence ao vigilante que lá executava serviços é 

incompatível com a própria natureza da terceirização dos serviços 

de vigilância.  

8. O GDF já atestou a legalidade da realocação de empregados pelas 

empresas vencedoras. A SEPLAG expediu a Nota Técnica SEI-GDF 

nº 2306/2017-SEPLAG/GAB/AJL e a SES/DF o Ofício SEI-GDF nº 

74/2017-SES/SINFRA, juntando despacho exarado por sua 

Assessoria Jurídico-Legislativa, ambos reconhecendo o direito de 

remanejamento dos profissionais: 

Ao prever o aproveitamento, pela empresa sucessora, dos 

empregados terceirizados vinculados à empresa sucedida, o 

dispositivo (da Lei 4.794/2012) garante a permanência dos 

trabalhadores na prestação do serviço anteriormente exercido, não 

havendo menção se a prestação necessariamente se dará no posto 

anteriormente ocupado” (...) Não cabe ao Ente Distrital resguardar o 

direito à manutenção da antiga lotação (posto) aos empregados 

terceirizados. (Nota Técnica SEI-GDF n. 2306/2017-

SEPLAG/GAB/AJL). 

9. Destaca-se, ainda, que o próprio sindicato laboral teve acesso ao 

edital da licitação vinculado aos contratos firmados, que prevê a 

possibilidade de remanejamento de postos de trabalho, não tendo 

realizado nenhuma manifestação a respeito, conforme adiante: 

8.1.2 O trabalho dos vigilantes será desenvolvido com base no posto 

de vigilância previamente estabelecido pela Administração podendo 

ser remanejado, modificado ou substituído no todo ou em parte, a 

critério do CONTRATANTE. 

10. É importante elucidar que o GDF não previu na licitação todo o 

efetivo de vigilantes que atuava até o dia 15/10/2017 nas 

unidades de saúde. Como agravante, também não realizou 100% 

das contratações que estavam previstas no Pregão Eletrônico nº 

015/2017-SEPLAG, por declarada falta de orçamento. A 

consequência disso foi o descompasso entre o número de vigilantes 

contratados e o número de colaboradores que estavam ativos, 

ocasionando uma redução de 446 vigilantes do quadro de 



pessoal alocado em toda a SES/DF, sem que as empresas 

tenham colaborado para tal cenário. 

11. O que se percebe de tudo isso é que o Sindicato dos Empregados 

do Distrito Federal (SINDESV/DF) busca incentivar a demissão e 

readmissão de funcionários, em busca de verbas rescisórias 

indevidas de forma temerária, em prejuízo dos diversos vigilantes 

que podem ser transferidos para postos de trabalho mais próximos 

às suas residências, com a manutenção de seus empregos. 

12. Ressalta-se que não há lei que obrigue demissões, especialmente 

quando os colaboradores são valorizados e essenciais para a 

cadeia produtiva de empresas com mais de 30 anos de atividade no 

segmento de segurança privada, as quais se esforçaram para sua 

contratação, formação e manutenção. 

13. Cabe destacar que foi solicitada mediação à Procuradoria do 

Trabalho e a intervenção do Poder Judiciário para a solução justa do 

caso. 

14. Por todo o exposto, o SINDESP/DF declara o repúdio à paralisação, 

sugerindo que o Sindicato dos Empregados se abstenha de 

constranger os trabalhadores que desejem trabalhar, que não tire da 

população do Distrito Federal o direito de usufruir de serviços 

essenciais à saúde pública e que requeira ao GDF a contratação do 

efetivo reduzido. 

 

 

 


