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ATA ADMINISTRATIVA

 

PROCESSO Nº. 13623.101024/2021-32 (SM000991/2021)

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 16 dias do mês de abril 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: José Inácio Cassiano de Souza
(Presidente do SINDESV/PE), José Francisco de Oliveira (Tesoureiro do SINDESV/PE) e Emmanuel Bezerra
Correia (advogado da empresa TKS SEGURANÇA PRIVADA LTDA). Com a palavra, o Presidente do Sindicato
profissional informou que a mediação foi solicitada para tratar sobre o pagamento das verbas rescisórias de
aproximadamente 50 vigilantes da empresa lotados em postos de serviços do INSS. Com a palavra, o Sr. Emmanuel
Correia, representando a empresa, informou que a empresa perdeu o contrato com o INSS. Apresentou breve relato
sobre as tratativas do INSS para renovação do contrato e que o tomador de serviços estava inadimplente e sem
realizar repactuação. A empresa manifestou a intenção de não renovar o contrato, razão pela qual o INSS ingressou
com ação judicial para que a empresa continuasse prestando serviços até a conclusão da nova licitação. Neste
intervalo de tempo, o INSS pagou alguns atrasados e reajustou o contrato. Assim, a empresa manifestou intenção de
continuar. No entanto, parecer do jurídico do INSS foi desfavorável e o INSS encerrou o contrato de forma açodada.
Diante dessa situação, a empresa concordou com pedidos dos vigilantes (alguns são dirigentes sindicais) para repassar
integralmente os trabalhadores à nova empresa. Informou que os vigilantes foram contratados pela nova empresa.
Apresenta proposta de redução da multa do FGTS para o percentual de 20% (vinte por cento). Solicitou sensibilidade
ao Sindicato e informou que a empresa pagará as verbas rescisórias e liberará guias do seguro-desemprego e do
FGTS. Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional informou que o Sindicato não concorda com perda de
direitos em plena pandemia. Registrou que o percentual de 40% da multa do FGTS está previsto em Lei e que o
Sindicato não pode flexibilizar direitos pelos trabalhadores. Solicitou que a empresa pague as verbas rescisórias na
íntegra. Com a palavra, o Sr. Emmanuel Correia, representando a empresa, reiterou que a empresa teve a
sensibilidade de liberar todos os vigilantes, pois nesse período de pandemia o mais importante é a preservação dos
empregos. Solicitou sensibilidade do Sindicato para levar aos empregados a proposta de pagamento da multa de 20%
do FGTS. Com a palavra, o Presidente do Sindicato reiterou o posicionamento contrário, no entanto, esclareceu que
não deixará de convocar os trabalhadores para consultá-los. Informou que manifestará o posicionamento contrário do
Sindicato aos vigilantes. Solicitou que a empresa apresente nova proposta. Houve novos debates. Com a palavra, o Sr.
Emmanuel Correia, representando a empresa, apresentou proposta de pagar 30% (trinta por cento) da multa do FGTS.
Esclarece que as verbas rescisórias serão pagas de forma integral e não haverá parcelamento. O Presidente do
Sindicato profissional levará a proposta à apreciação da Assembleia, embora discorde. Houve debates acerca da multa
do art. 477 da CLT. Nesta oportunidade, o Sr. Emmanuel Correia, representando a empresa, solicitou que seja
desconsiderada a multa do art. 477 da CLT, tendo em vista que havia processo em curso na Justiça Federal e que a
empresa ainda estava em tratativas com os empregados. Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional
manifestou discordância, pois afirmou que defende os direitos dos trabalhadores, mas se comprometeu a também levar
para a consulta da Assembleia dos trabalhadores. Solicitou que empresa envie os valores de verbas rescisórias para
que o Sindicato revise os valores antes de apresentar à Assembleia. Solicitou que a empresa informe o quantitativo de
vigilantes e os locais dos postos de serviços. Solicitou, ainda, que sejam liberados os PPP dos empregados, sejam
fornecidas cartas de apresentação, sejam liberadas as chaves de conectividade, seja dada baixa nas CTPS e que os
pagamentos sejam realizados diretamente nas contas dos vigilantes. Por fim, solicitou que se algum dos vigilantes não
foi absorvido pela nova empresa, que seja excluído da planilha e não tenha as suas verbas rescisórias flexibilizadas.
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Com a palavra, o Sr. Emmanuel Correia, representando a empresa, afirmou que enviou por e-mail ao Sindicato o
quantitativo de vigilantes e quais os locais dos postos de serviços. Informará o mais rápido possível os valores de
verbas rescisórias (TRTC). Comprometeu-se a realizar a baixa nas CTPS, caso ainda não tenha sido feito. Manifestou
concordância com a exclusão da flexibilização de verbas rescisórias de eventual vigilante não absorvido pela nova
empresa. Solicitou a convocação da Assembleia dos trabalhadores o mais rápido possível. Após debates, os
interessados concordaram com o encerramento do procedimento de mediação. A proposta da empresa para
pagamento de multa do FGTS no percentual de 30% (trinta por cento) e de desconsideração da multa do art. 477 da
CLT será levada à apreciação pelos trabalhadores. Caso seja possível o acordo, os interessados firmarão Acordo
Coletivo de Trabalho a ser submetido ao trâmite de registro pelo Ministério da Economia. A presente Ata será enviada
aos e-mail indicados para comunicação. 

Recife, 16 de abril de 2021.
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