
ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO
 
PROCESSO Nº 13623.100080/2021-50
DATA: 22/01/2021 HORA: 15:00 horas
PARTICIPANTES:
SIN EMP EMPR SV TRAB TRANVA SV EMPR PESS C FO ESP SV PE 
BBC SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 
 
ASSUNTO: Mediação por Descumprimento de Legislação Trabalhista
 
Aos 22 dias do mês de janeiro de 2021, às 15:00 horas, na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego/PE
na presença do(a) Mediador(a) FRANCISCO JOSE FIGUEIREDO SILVA, compareceram SANDRO JOSE ALVES,
ADRIANA LEMOS DO AMARAL, JOSE INACIO CASSIANO DE SOUZA representando o(a) SIN EMP EMPR SV
TRAB TRANVA SV EMPR PESS C FO ESP SV PE, ELTACIANA CRISTINA CARLOS DA SILVA, YARO DIAS DE
CARVALHO NETO, BRUNO CARDOSO MACHADO DE MELO, MARIA CECILIA SILVA DE LIMA representando
o(a) BBC SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA. O sindicato informou as suas preocupações para a reunião:
a)discussão de férias de 2020 do contrato SEDUC; b) proposta de pagamento de ticket de dezembro e janeiro; c)
posição definitiva sobre o PIS, o qual os trabalhadores não tem conseguido sacar, um vez que as informações a
CEF não foram repassadas para que os mesmos tivessem direito ao saque do abono. Por sua vez, o empregador
informou que os pagamentos serão feitos assim que a SEDUC pagar; pediu prazo de quinze dias para fazer o
levantamento de férias; pediu uma nova sentada para discussão com a presença da SEDUC. Quanto ao PIS
informou já ter tomado todas as providências, inclusive mais de uma vez, não entendendo o porquê do problema do
não recebimento do abono por seus trabalhadores. O Mediador, embora não faça parte de suas atribuições,
ofereceu seus préstimos para tentar resolver os problemas vinculados ao PIS. Também explicou não ter a
Secretaria de Trabalho e Previdência nenhuma ascendência hierárquica sobre a SEDUC, mas que o convite
poderia ser expedido, sem o compromisso de comparecimento. Foi informado que a pessoa para Contato na
SEDUC é a Sra. Louriane. Ficou acertado que a próxima reunião acontecerá no dia primeiro de fevereiro de 2021,
às 14:00. Como não houve o acesso do empregador no dia 1º de fevereiro de 2021, por problemas técnicos, a
reunião foi postergada para o dia 03/02/2021, às 15:00h. No dia 03/02/2021, às 15:00h, por questões pessoais, não
houve o acesso da representante da SEDUC, o que levou ao adiamento da reunião para o dia 10/02/2021.
Consignamos desde o dia 01/02/2021 a presença da Sra. Louriane Oliveira, CPF 05211097602,Gestora de
Contratos da Secretaria de Educação e Esporte. No dia 10/02/2021, as partes apresentaram: A SEDUC informa
que está com atraso apenas em resíduo de seiscentos mil reais relativo a novembro de 2020, estando a fatura de
dezembro ainda dentro do prazo contratual para pagamento, não se podendo imputar a SEDUC a falta de
cumprimento de obrigações trabalhistas. O empregador informa que, caso receba a diferença de novembro e
dezembro, quitará os três tickets e os salários de janeiro de 2021. A SEDUC manterá contato com a Secretaria da
Fazenda para obter uma previsão de quitação das faturas e informará por e-mail ou na próxima reunião. O
Sindicato cobrou a atualização dos pagamentos de férias, bem como previsão de saneamento do problema e foi
informado que o empregador não possuía ainda nenhum tipo de levantamento. Comprometeu-se a oferecer estudo
completo da situação das férias na próxima reunião. O Sindicato inquiriu o empregador sobra a situação das
informações RAIS para pagamento de PIS e novamente foi informado nada ter sido feito pelo empregador para
sanar o problema, mesmo com o mediador tendo passado dois e-mail para o empregador apontando os caminhos
para a resolução. O mediador novamente remeterá e-mail com as informações para que o empregador aponte as
suas providências na próxima reunião. A próxima reunião foi marcada para o dia 18/02/2021, às 15:00h, quando as
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partes deverão apontar as providências tomadas em relação aos problema pendentes. Não aconteceu a reunião
prevista para 18/02/2021; No dia 01/03/2021, em continuação as partes aduziram: A SEDUC, pela Senhora
Louriane, refuta qualquer possibilidade de culpa do Órgão pelo não cumprimento de obrigações trabalhistas por
parte da BBC, uma vez que o órgão se encontra em dia com os seus pagamentos, estando pendente apenas os
valores que ainda se encontram dentro do prazo de adimplemento. O Sindicato registra: VALE ALIMENTAÇÃO JA
ERA PARA TER SIDO PAGO, CRONOGRAMA E PAGAMENTO DE FÉRIAS NÃO FOI CUMPRIDO, NEM VALE
ALIMENTAÇÃO. PEDE QUE ATÉ O DIA 15 SEJAM PAGOS OS VALES ALIMENTAÇÃO E AS FÉRIAS ATÉ O DIA
20; SALIENTA QUE JA ESTA EM ATRASO O VALE DE MARÇO. HÁ PROBLEMAS DE INADIMPLÊNCIA DOS
DEPÓSITOS DO FGTS. A SEDUC, parte interessada no cumprimento das obrigações trabalhistas, pediu relação
das inadimplências ao Sindicato, uma vez que o empregador tem comprovado junto a SEDUC os depósitos do
FGTS. Reitera que desde o dia 19/02/2021 encontra-se em dia com os pagamentos a BBC, quando foi feito o
pagamento de R$5.800.000,00. De sua parte, o empregador apresentou a seguinte proposta: pagar nos dias 12, 25
e 30 de março, o vale alimentação e duas férias (janeiro e fevereiro de 2021) até o dia 30/03/2021; apresentar
cronograma até o dia 22/03 para pagamento de férias. Apesar das várias tentativas não houve avanço nas
propostas, o que inviabilizou a negociação. O Sindicato não concordou com a proposta da empresa; quer todos os
débitos de vale alimentação e férias quitados nas datas da Convenção Coletiva de Trabalho e da legislação de
regência. Solicitou a remessa do presente processo ao Setor de Fiscalização com pedido de relatório endereçado
ao sindicato SOBRE FERIAS, VALE ALIMENTAÇÃO, CONSTATANTES ATRASOS DE SALÁRIOS E
IRREGULARIDADE NO FGTS. Informa que solicitará audiência a Autoridade Regional do Trabalho, na
Superintendência, no afã de conseguir prioridade no tratamento da questão, dada a grave situação por que passam
os trabalhadores do Empregador BBC lotados junto a SEDUC. Reunião do dia 17/03/2021, 14:00h: As partes, que
pediram nova reunião, nesta data, pronunciaram-se: A BBC se comprometeu a realizar os seguintes pagamentos:
1°) PAGAMENTO DE TICKET JANEIRO E FEVEREIRO ATÉ 25/03. 2°) PAGAMENTO DE TICKET MARÇO E
ABRIL ATÉ 30/04. 3°) PAGAMENTO DAS FERIAS 2019 ATÉ 30/04. 4°) PAGAMENTO DAS FERIAS DE 2020 NOS
MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO. Após debates, o Sindicato solicitou que o
empregador garantisse o cumprimento da ata e o empregador entregará relação com nomes e datas de pagamento
para o sindicato e para o MTE, até segunda-feira. As partes resolveram encerrar o presente processo, ficando
esclarecido que o ano de 2021 será posteriormente tratado.
 
 
 
FRANCISCO JOSE FIGUEIREDO SILVA 
MEDIADOR 
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