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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: 13623.102455/2021-16 (SM002455/2021)

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: MANDACARU VIGILÂNCIA LTDA, MUNICÍPIO DE CARUARU e PROCURADORIA DO
MUNICÍPIO DE CARUARU

 

Aos 02 dias do mês de setembro de 2021, às 10h30min, 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), João Rodrigues Florêncio (dirigente
sindical do SINDESV/PE), José Ricardo da Silva Barbosa (dirigente sindical do SINDESV/PE),  Douglas Luis
Carneiro de Souza Santos (advogado de Mandacaru Vigilância Ltda), Andreia Maria dos Santos (preposta
de Mandacaru Vigilância Ltda), José Beneildo Júnior (representando Mandacaru Vigilância Ltda) e Murilo
Monteiro (Procurador do Município de Caruaru). Trata-se de nova remarcação. Registro a par�cipação de
grupo de trabalhadores. Após indagações da Mediadora, teve a palavra o Sr. Murilo Monteiro, Procurador do
Município, que esclareceu que há uma ordem judicial vigente. Informou que a Secretaria ainda aguarda
apresentação de cer�dões pela empresa. Assim, há amparo legal, contratual e jurisprudencial para a
sustação do pagamento à empresa. Com a palavra, o Sr. Douglas Santos, representando Mandacaru
Vigilância Ltda, informou que no dia 30/08/2021, foi enviada por e-mail ao jurídico da Secretaria de
Educação a cer�dão federal referente a débitos previdenciários, tendo em vista que houve parcelamento
junto à PGFN e foi paga a parcela inicial. Informou que a empresa solicitou à Secretaria de Educação um
prazo de 45 dias para a apresentação da cer�dão estadual e da cer�dão do FGTS. Com a palavra, o Sr.
Beneildo Júnior, representando Mandacaru Vigilância Ltda, informou que são devidos 03 meses de notas
fiscais. Afirmou que há norma�vo federal que autoriza o pagamento mesmo com a ausência da referida
cer�dão, para viabilizar pagamentos aos trabalhadores. Esclareceu que a retenção das notas impede o
pagamento dos salários aos vigilantes (pais de família). Solicitou que o Município libere o pagamento de
pelo menos 02 notas fiscais para que sejam pagos salários, vale-alimentação e férias em atraso. Afirmou
que o valor de 01 nota fiscal é muito superior ao valor do bloqueio judicial determinado no
processo 262.23.2019.5.06.0282 (VT Barreiros) que é de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Solicitou definição por parte do Município. Afirmou que a empresa apenas não apresentou duas cer�dões.
Esclareceu que comparecerá hoje ao Tribunal de Jus�ça de Pernambuco para tratar sobre Agravo referente
à cer�dão estadual. Esclareceu, ainda, que a empresa realizou pedido de parcelamento do FGTS no sistema
Regularize e aguarda conclusão do trâmite que já está em andamento. Assim, a empresa informou ao
Município e pediu prazo de 45 dias para apresentação da cer�dão estadual e da cer�dão do FGTS. Afirmou
que os postos de serviços estão cobertos e que não há faltas. Com a palavra, o Sr. Murilo Monteiro,
Procurador do Município, informou que há parecer interno no sen�do de que a não apresentação da
integralidade das cer�dões previstas em contato impede a realização de pagamentos. Houve debates entre
o Sr. Douglas Santos e o Sr. Murilo Monteiro acerca de quais cer�dões que poderiam ocasionar a retenção
de pagamentos. Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional manifestou revolta, em razão dos
atrasos de salários dos trabalhadores, tendo em vista que os vigilantes estão passando fome. Ressaltou
que o trabalhador é a parte mais fraca. Registrou que são mais de 80 trabalhadores sem salários durante a
pandemia. Reiterou proposta de cessão de crédito para que o Município realize os pagamentos diretamente
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aos vigilantes ou que o recurso seja reme�do ao Sindicato profissional para que pague aos vigilantes.
Afirmou que os vigilantes não abandonaram os postos de serviço. Solicitou que a empresa junte ao
processo os valores devidos a �tulo de salários, vale-alimentação e férias no prazo de 24h. Com a palavra,
o Sr. João Rodrigues, representando SINDESV/PE, apresentou relato das dificuldades enfrentadas pelos
trabalhadores. Informou que o Sindicato compareceu aos postos de serviço. Solicitou a cessão de crédito.
Registrou que são 04 meses de vale-alimentação em atraso, 03 salários em atraso e férias de alguns
vigilantes que retornaram das férias e não receberam o pagamento respec�vo. Com a palavra, o Sr.
Beneildo Júnior, representando Mandacaru Vigilância Ltda, indagou ao Procurador do Município se é
possível ser realizada a cessão de crédito. Afirmou que por transparência e respeito aos vigilantes, caso o
município informe ser possível a cessão de crédito, a empresa concordará. Solicitou prazo de 24h para
juntar ao processo a cer�dão previdenciária. Esclareceu que a empresa con�nuará os trâmites jurídicos
referentes à liberação de pagamentos. Com a palavra, o Sr. Murilo Monteiro, Procurador do Município,
informou que encaminhará a presente Ata e os pleitos do Sindicato e da empresa ao Procurador-Geral.
Solicitou juntada de toda a documentação para que seja levada ao setor competente. Com a palavra, o
Presidente do Sindicato profissional solicitou urgência no parecer da Procuradoria, por se tratar de atraso
de salários e, por conseguinte, fome dos trabalhadores. Após debates, os interessados concordaram com a
remarcação da reunião para o dia 06/09/2021, às 10h30min, por videoconferência. Com a palavra, o Sr.
Beneildo solicita que o Secretário de Educação ou o Secretário Execu�vo também compareçam à próxima
reunião para apresentar definição. Com a palavra, o Sr. Douglas Santos, representando Mandacaru
Vigilância Ltda, solicitou que na próxima reunião a Procuradoria do Município apresente posicionamento
sobre os pedidos de reequilíbrio dos anos de 2018 até julho/2021 apresentados ao Município, conforme
valores expressos na Ata de mediação anterior, visto que tais valores são elevados e indispensáveis à
manutenção da a�vidade empresarial. Solicitou registro novamente em Ata: JAN-DEZ 2018: R$ 457.109,96,
sendo líquido R$ 358.145,65; JAN-DEZ 2019: R$ 726.915,62, sendo líquido R$ 569.538,39; JAN-DEZ 2020: R$
539.894,72, sendo líquido R$ 423.007,51; JAN-JUL 2021: R$ 437.572,44, sendo líquido R$ 437.572,44;
ÍNDICE IPCA JAN-DEZ 2018: R$ 144.953,51, sendo líquido R$ 113.571,08; ÍNDICE IPCA JAN-DEZ 2019: R$
165.927,84, sendo líquido R$ 130.004,46; ÍNDICE IPCA JAN-DEZ 2020: R$ 189.169,43 sendo líquido R$
189.169,43; ÍNDICE IPCA JAN-JUL 2021: R$ 165.244,24, sendo líquido R$ 165.244,24. Diante do exposto, fica
remarcada a reunião para o dia 06/09/2021, às 10h30min. O link de acesso permanecerá o mesmo de hoje.
A presente Ata será enviada aos e-mails indicados para comunicação. As comunicações deverão acontecer
por e-mail. Os documentos encaminhados pela empresa Mandacaru à Mediadora serão reencaminhados
aos demais par�cipantes. 
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