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PROCESSO Nº 13623.100484/2021-43 (SM000558/2021)

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 

CONVIDADO: TKS SEGURANÇA PRIVADA LTDA 

Aos 19 dias de março de 2021, às 14h, por meio do Aplicativo Jitsi Meet, teve início a reunião de mediação com a
participação da Mediadora Millene Dinara Pereira Silva e das seguintes pessoas: Emmanuel Bezerra Correia
(representando TKS SEGURANÇA PRIVADA LTDA ) e José Inácio Cassiano de Souza (Presidente do SINDESV-
PE). Trata-se de remarcação. A Mediadora leu os itens apresentados pelo Sindicato profissional na primeira reunião.
Com a palavra, o Sr. Emmanuel Correia, representando a empresa, informou que os intervalos são concedidos e/ou
pagos. Esclareceu que em alguns postos, é possível conceder 30 minutos de intervalo intrajornada e os outros 30
minutos são pagos (geralmente postos com mais de um vigilante). Nos postos onde não é possível conceder o
intervalo, o intervalo intrajornada é pago. Afirmou que foi realizado levantamento por amostragem. Solicitou que o
Sindicato informe nomes ou postos de serviços para análise mais detalhada e correção das falhas, se houver. Com a
palavra, o Presidente do Sindicato informou que a empresa costumava pagar intrajornada, no entanto, houve mudança
para ponto biométrico e os vigilantes estão tendo que marcar horário de saída e retorno do almoço mesmo sem gozar o
intervalo (mesmo sem rendeiro). Registra-se que houve problema técnico na internet do Sindicato profissional e a
mediação teve continuidade por telefone, no viva-voz, para que a Mediadora pudesse escutar a conversa entre os
interessados. Dando continuidade, com a palavra, o Sr. Emmanuel Correia, representando a empresa, reiterou pedido
de relação dos postos onde ocorreu o problema. Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional afirmou que as
denúncias chegaram ao conhecimento do Sindicato e que a empresa deve verificar onde ocorreu o problema, não
houve especificação de postos. Com a palavra, o Sr. Emmanuel Correia, representando a empresa, solicitou adiamento
da reunião para que a empresa possa verificar onde ocorreu concessão de 30 minutos de intervalo e onde não ocorreu.
Apresentará a informação no processo. Com a palavra, o Presidente do Sindicato manifestou concordância com a
remarcação e apresentou um item referente à não realização do desconto da mensalidade associativa dos vigilantes
que são associados ao Sindicato, bem como dos empregados dirigentes sindicais,  e não realizou o respectivo repasse
ao Sindicato, mesmo sem pedido dos vigilantes. Solicitou que a empresa desconte em único contracheque e faça o
repasse ao Sindicato. Solicitou, ainda, que a empresa verifique os últimos 06 (seis) meses nos contracheques para
verificar se o empregado é associado e se há pedido do vigilante para não mais realizar o desconto. Afirmou que os
trabalhadores relataram problemas nos convênios em razão da falta de repasse. Com a palavra, o Sr. Emmanuel
Correia, representando a empresa, informou que trata-se de fato novo e que a empresa verificará todos os associados,
bem como se deixou de realizar desconto e repasse. Caso identificada a falha, será corrigida no próximo
contracheque. Acredita que se aconteceu, foram casos pontuais. Por fim, o Presidente do Sindicato profissional
apresentou o item referente a descontos indevidos nos contracheques, ocasionando diferenças a menor de um mês
para o seguinte. Com a palavra, o Sr. Emmanuel Correia, representando a empresa, informou que os salários são
pagos em dia e regulamente. Afirmou que essa informação apresentada pelo Sindicato poderá ser verificada. Não
existindo nada mais a tratar, encerrou-se a reunião. A nova data designada é: 06/04/2021, às 15h, por
videoconferência. O link permanecerá o mesmo de hoje. presente Ata será enviada aos e-mails indicados para
comunicação. 

Recife, 19 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente

MILLENE DINARA PEREIRA SILVA - Mediadora
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Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo,
em 19/03/2021, às 17:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
14278146 e o código CRC 81BB71AF.
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