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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Assessoria das Superintendências Regionais do Trabalho
Superintendência Regional do Trabalho em Pernambuco
Núcleo de Relações do Trabalho

 

ATA ADMINISTRATIVA

 

PROCESSOS Nº. 19964.110996/2020-52 (SM003142/2020)

 

SOLICITANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA, TRABALHADORES EM TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
DE EMPRESAS PESSOAL, CURSOS DE FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE SEGURANÇAS E
VIGILÂNCIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SINDESV/PE

 

CONVIDADOS: MANDACARU VIGILÂNCIA LTDA, INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES
LTDA e EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

 
Aos 07 de outubro de 2020, 15h, teve início a reunião de mediação por videoconferência no aplicativo Jitsi Meet, com
a participação da Mediadora Millene Dinara Pereira Silva e das seguintes pessoas: José Inácio Cassiano de Souza
(Presidente do SINDESV/PE),  Amauri Barbosa da Silva (dirigente sindical do SINDESV-PE), Flávio de Freitas
Oliveira (dirigente sindical do SINDMETAL-PE), José Beneildo Silva Júnior (representando a empresa Mandacaru
Vigilância Ltda),  Jeane Maria da Silva (Gerente Administrativa da empresa Mandacaru Vigilância Ltda), Andréia
Maria dos Santos (Gerente DAP da empresa Mandacaru Vigilância Ltda), Gerciana Martins de Oliveira
(representando a empresa Mandacaru Vigilância Ltda), Ana Maria da Silva Paes (advogada da empresa Mandacaru
Vigilância Ltda), Bruno Correia Loiola (representando Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos). Ausente a
empresa Interfort Segurança de Valores Ltda. Trata-se de remarcação. Com a palavra, o Sr. Bruno Loiola,
representando a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, informou que foi enviada para a empresa Mandacaru
Vigilância Ltda carta com resposta sobre o prazo para desmobilização dos novos postos. Afirmou que, neste ínterim,
foi celebrado novo contrato com a empresa Interfort Segurança de Valores Ltda e concedido prazo de 30 (trinta) dias
para a empresa Mandacaru realizar a desmobilização dos postos restantes. Com relação aos créditos, afirmou que a
fatura do mês de agosto/2020 já está em final de processamento, há o crédito da fatura de setembro/2020, crédito
referente a 20 (vinte) dias de outubro para um contrato e crédito até 03/11/2020 referente ao Termo de Confissão de
Dívida. Informa que o pedido de prorrogação de prazo para desmobilização solicitado pela empresa Mandacaru foi
deferido em parte, apenas em relação aos escudos, pois são de difícil transporte, com até 90 (noventa) dias para
recolhimento. Esclareceu que a decisão foi tomada levando-se em consideração aos contratos celebrado com a
empresa Interfort, para que haja respeito ao direito da nova empresa contratada. Com a palavra, a Sra. Jeane Maria da
Silva, representando a empresa Mandacaru Vigilância Ltda, esclarece que as notas fiscais de agosto/2020 e
setembro/2020 foram protocoladas no SEI. Haverá crédito referente ao saldo de postos do mês de outubro/2020 e até
03/11/2020 para os demais  postos. Informa que são devidos os reajustes de 2019 e 2020, devidamente protocolados, e
que há créditos de rubricas relacionadas ao termo aditivo 13 (prorrogação contratual) que devem ser faturados e
pagos. Com a palavra, o Sr. Beneildo Júnior, representando a empresa Mandacaru Vigilância Ltda, informa que foi
disponibilizado 100% dos vigilantes deste contrato para a empresa Interfort. Foi enviado e-mail para a Mediadora com
a listagem e a Mediadora encaminhou o e-mail para todos os interessados desta mediação.  O Sr. Beneildo informa
que o cronograma de desmobilização foi informado aos Correios e que não há pendência de reciclagem dos vigilantes.
Informa, ainda, que os valores referentes às verbas rescisórias estão sendo levantados e propõe pagar verbas
rescisórias e adiantar parcelas de FGTS com os créditos vincendos. Propõe cessão de crédito parcial para que os
Correios realizem o pagamento de salários diretamente aos empregados e cessão de crédito parcial para que o
Sindicato profissional faça o recolhimento da multa de FGTS e da antecipação de parcelamento de FGTS, estando
autorizado a receber o crédito dos Correios. Propõe Acordo Coletivo de Trabalho para a cessão. Com a palavra, o
Presidente do Sindicato profissional solicita informações sobre os créditos para saber se os valores são suficientes
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para pagar na íntegra. Informa que caso não sejam suficientes, poderá solicitar Assembleia, pois quando o pagamento
não ocorre na íntegra, gera muita insatisfação dos vigilantes. Manifestou preocupação com a garantia dos empregos.
Com a palavra, a Sra. Jeane Maria da Silva, representando a empresa Mandacaru Vigilância Ltda, informou que a
planilha referente aos 19 postos de funcionários já está pronta e será disponibilizada, já com proposta de pagamento.
Para os demais , solicita prazo até dia 16 para fazer levantamento. Com a palavra, o Presidente do Sindicato
profissional reitera a importância de verificar se o recurso contempla a íntegra dos créditos dos vigilantes. Com a
palavra, a Sra. Jeane Maria da Silva, representando a empresa Mandacaru Vigilância Ltda, informou que a empresa
fez levantamento aproximado de números e constatou que está dentro dos créditos. Com a palavra, o Presidente do
Sindicato profissional solicita a apresentação dos valores, bem como data para pagamento. Houve debates entre os
representantes da empresa e o representante do tomador de serviços sobre os mencionados reajustes e rubricas
variáveis. Ao final, os representantes da empresa pediram posicionamento sobre o pagamento de notas de agosto/2020
e setembro/2020, já protocoladas. O Sr. Bruno Loiola, representando a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
informou que há créditos que são incontroversos, a exemplo dos referentes aos dias de serviços prestados. No entanto,
informa que há controvérsia em relação a outros créditos informados pela empresa e que será necessário consultar o
jurídico. Pede que a empresa adiante o quantum devido das rubricas que entende de direito e informa que a demanda
requer análise. Por fim, o Sr. Bruno pede que conste em Ata o compromisso da empresa em pagar salários, benefícios
e obrigações referentes ao mês de setembro/2020, tão logo seja realizado o pagamento da fatura de agosto/2020, no
intuito de que as tratativas da mediação não ocasionem atraso no pagamento aos vigilantes. A empresa manifestou
concordância. Os interessados concordam com a remarcação da reunião para o dia 19/10/2020, às 14h, por
videoconferência. O texto da presente Ata será enviado aos e-mails indicados para comunicação, para que os
interessados manifestem concordância com o teor ou solicitem alteração de conteúdo, no prazo estabelecido. Após as
respostas ou o fim do prazo, a Ata será inserida de forma definitiva no Sistema SEI e receberá assinatura Digital. Os
interessados receberão a Ata definitiva e o link da próxima reunião nos mesmos e-mails.

 

Recife, 07 de outubro de 2020.
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MILLENE DINARA PEREIRA SILVA - Mediadora
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