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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 17 dias de maio de 2021, às 14h20min, 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: Adriana Lemos do Amaral (dirigente
sindical do SINDESV-PE) e  Emmanuel Bezerra Correia (advogado da empresa TKS SEGURANÇA PRIVADA
LTDA ). Trata-se de nova remarcação. Com a palavra, a Sra. Adriana Lemos, representando SINDESV-PE,
informou que o Sindicato continua recebendo muitas ligações de vigilantes que afirmam estar acontecendo descontos
indevidos em seus contracheques. Solicitou que a empresa faça informe para que procurem o setor de recursos
humanos da empresa para obter esclarecimentos. Com a palavra, o Sr. Emmanuel Correia, representando a empresa,
informou que o setor de recursos humanos da empresa não identificou descontos indevidos e que os descontos que
ocorreram foram procedentes, identificados e justificados. Solicitou que os vigilantes observem a informação que
consta no contracheque. Com a palavra, a Sra. Adriana Lemos, representando SINDESV-PE, informou que a
mensagem que aparece é: "débito do mês anterior". Com a palavra, o Sr. Emmanuel Correia, representando a
empresa, solicitou que o Sindicato envie 03 ou 04 contracheques ocultando os nome e as matrícula dos vigilantes para
que a empresa possa analisar. A representante do Sindicato profissional manifestou concordância e afirmou que
providenciará os contracheques. Dando continuidade, a representante do Sindicato profissional afirmou que os
descontos da mensalidade associativa não estão ocorrendo. Informou que representante da empresa informou por
telefone que o desconto não foi realizado porque já houve desconto referente à campanha salarial. Esclareceu que são
descontos diversos e devidos. Com a palavra, o Sr. Emmanuel Correia, representando a empresa, esclareceu que no
início do ano houve ausência de desconto de mensalidade sindical por falha operacional, tendo em vista que o sistema
não reconheceu empregados sindicalizados e não fez o desconto. Afirmou que houve regularização. Durante a
reunião, telefonou para a Coordenadora de Recursos Humanos da empresa e informou que o Sindicato afirmou que a
situação está se repetindo. Com a palavra, a representante do Sindicato profissional informou que a ausência dos
descontos e respectivos repasses ao Sindicato impede atendimentos médicos dos empregados e de seus familiares,
bem como causa impedimento para concorrer à eleição da diretoria do Sindicato. Com a palavra, o representante da
empresa informou que haverá análise e, caso identificado, será regularizado o mais rápido possível. Por fim, a Sra.
Adriana Lemos, representando SINDESV-PE, tratou sobre o pagamento de intervalo intrajornada aos vigilantes.
Solicitou que conste em Ata o posicionamento da empresa. Com a palavra, o Sr. Emmanuel Correia, representando a
empresa, informou geralmente são, no mínimo, dois vigilantes por posto e que um vigilante goza o intervalo e depois
reassume o serviço para que o outro vigilante possa gozar o intervalo. Afirmou que apenas um empreendimento
contava com apenas um vigilante, mas a empresa está encerrando o contrato. Indagou qual o posto de serviço para
saber se há especificidade. A representante do Sindicato informou que são postos da Sulamérica. Na sequência, o
representante da empresa telefonou para o Gerente de Operações e confirmou as informações prestadas. Afirmou,
ainda, que os vigilantes no postos de serviço da Sulamérica fazem a segurança dos empreendimentos para evitar
invasões e que são no mínimo dois vigilantes, ocorrendo rodízio para o gozo do intervalo. Não existindo nada mais a
tratar, os interessados concordaram em encerrar o procedimento de mediação e tratar diretamente sobre os itens
abordados nesta reunião. Diante do exposto, encerra-se o procedimento de mediação e arquiva-se o processo. A
presente Ata será enviada aos e-mails indicados para comunicação.                                 Documento assinado
eletronicamente

MILLENE DINARA PEREIRA SILVA - Mediadora
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Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo,
em 17/05/2021, às 15:25, 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
14901884 e o código CRC 8B7C0F1E.
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