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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

 
PROCESSO Nº. 13623.102069/2021-24 (SM002075/2021)
 
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
 
CONVIDADOS:  ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA e FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE
PERNAMBUCO-HEMOPE
 
Aos 10 de agosto de 2021, às 16h, por meio do Aplica�vo Jitsi Meet, teve início a reunião de mediação com a
par�cipação da Mediadora Millene Dinara Pereira Silva e das seguintes pessoas: José Inácio Cassiano de Souza
(Presidente do SINDESV-PE), Maikon Francisco da Silva Santos (advogado de Alforge Segurança Patrimonial Ltda)
e Gilsomar Maranhão da Silva (representando Alforge Segurança Patrimonial Ltda). Ausente novamente
FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO-HEMOPE. Trata-se de remarcação. Com a
palavra, a Mediadora informou aos par�cipantes que na data de ontem, representantes do HEMOPE, Sra. Shirley
Oliveira Fonseca e Sra. Janaina Simony Ferreira Tenorio da Silva, enviaram e-mails à Mediadora para informar
que o HEMOPE não par�ciparia da presente reunião. Transcreve-se, a seguir, o teor do referido e-mail:
"Prezada, As no�ficações e in�mações são de responsabilidade exclusivamente da Procuradoria Geral do Estado
de PE em razão da portaria n. 22 de 12 de março de 2020, determina que as ações ajuizadas após a data de 21 de
fevereiro de 2020 é de competência exclusiva da  Procuradoria Geral do Estado-PGE-PE :  Art. 4º A absorção da
representação judicial das fundações públicas estaduais, prevista no art. 17 da Lei Complementar nº 401,
envolverá, nos termos do art. 4º, I, do Decreto 48.718/2020, as demandas judiciais propostas a par�r do dia 21 de
fevereiro de 2020, em relação às quais compe�rá exclusivamente à Procuradoria Geral do Estado a prá�ca de
todos os atos processuais inerentes à representação judicial, inclusive o recebimento de in�mações e citações.
Assim, esta Fundação não par�cipará da referida reunião em razão do supra citado". A Mediadora enviou como
resposta e-mail com o seguinte teor: "Boa tarde! A Superintendência Regional do Trabalho/PE é órgão do Poder
Execu�vo Federal, não sendo integrante do Poder Judiciário. O procedimento de mediação é provocado por
convite do Sindicato profissional, para tratar sobre tema referente ao trabalhadores de determinada empresa. O
HEMOPE é o tomador de serviços, razão pela qual foi convidado para ciência sobre as irregularidades no contrato
que tem obrigação de fiscalizar. Diversos órgãos do Estado de Pernambuco, incluindo as Secretarias, par�cipam
de procedimentos de mediação nesta Superintendência. Como o convite é para comparecimento voluntário, não
há penalidades para o HEMOPE. Informarei aos demais par�cipantes (Sindicato e empresa) e estes decidirão as
providências que adotarão". Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional afirmou que o HEMOPE
deveria ter comparecido, na condição de tomador dos serviços, independentemente da par�cipação da
Procuradoria Geral do Estado. Afirmou, ainda, que outros órgãos e en�dades públicas do Estado de Pernambuco
par�cipam de mediações solicitadas por sindicatos profissionais, em respeito ao Ministério do Trabalho e às
outras ins�tuições. Afirma que a parte mais fraca e que está sendo prejudicada é o trabalhador. Após debates, os
interessados concordaram com a remarcação da reunião e solicitaram a elaboração de convite formal para ser
entregue à PGE. Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional solicitou que a empresa Alforge, mesmo
com as dificuldades pelo não recebimento de reequilíbrios, realize esforços para pagar pelo menos parte dos
retroa�vos devidos aos vigilantes. Diante do exposto, a reunião fica remarcada para o dia 08/09/2021, às 15h, por
videoconferência. O link de acesso permanecerá o mesmo e hoje. 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 10/08/2021, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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
17829029 e o código CRC A9992F1B.
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