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MINISTÉRIO DO TRABALHO
Superintendência Regional do Trabalho em Pernambuco
Seção 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 10 dias do mês de setembro de 2021, às 09h, 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) e José Beneildo Júnior (representando Mandacaru Vigilância Ltda). Registro a par�cipação
de grupo de trabalhadores. Ausentes o MUNICÍPIO DE CARUARU e PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE
CARUARU. Antes do horário designado para a reunião, o Sr. Murilo Monteiro, Procurador do Município,
enviou e-mail para a Mediadora para informar que não haveria pessoal com poder decisório com agenda
disponível para par�cipar da reunião. Solicitou que fosse informado aos demais par�cipantes "a decisão da
gestão no sen�do de postular a consignação em juízo dos créditos da empresa". Esclareceu, ainda, que: "A
CND previdenciária, requisito contratualmente previsto para que seja realizado o repasse mensal das
verbas à empresa pelos serviços prestados, com vistas a elidir eventual responsabilidade solidária do
Município, ainda não foi providenciada. Além disso, o Município con�nua recebendo diversas ordens
judiciais de bloqueio oriundas de processos trabalhistas em que a empresa é demandada, razão pela qual
encontra-se atualmente impedido de promover a cessão administra�va dos créditos diretamente ao
sindicato, conforme pleiteado". Com a palavra, o Sr. Beneildo Júnior, representando Mandacaru Vigilância
Ltda, informou que chegaram mais 04 processos com ordens de bloqueio, mas que juntos não totalizam R$
100.000,00 (cem mil reais). Afirmou que o crédito da empresa é muito superior. Afirmou, ainda, que a
cer�dão CND Federal Previdenciária foi juntada no portal, por e-mail e entregue pessoalmente à Secretaria
de Educação. Também foi enviada para o e-mail da Mediadora e foi solicitada juntada aos autos. Solicitou
que o Município pague à empresa para que os trabalhadores sejam pagos ou autorize a cessão de crédito
para pagamento diretamente aos trabalhadores (informou que a empresa manifesta concordância). Com a
palavra, o Presidente do Sindicato profissional solicitou registro em Ata da proposta de cessão de crédito
para que o Município pague diretamente aos vigilantes ou repasse o recurso ao Sindicato profissional para
pagamento aos vigilantes. Informou que outros órgãos já realizaram tal procedimento e houve
sucesso. Afirmou que o obje�vo da presente mediação é resolver o problema do atraso no pagamento dos
salários e vale-alimentação. Alertou que salários são alimentos dos trabalhadores. Solicitou que o
Município informe aos Juízos que o recurso está reservado para o pagamento dos vigilantes que estão
prestando serviços ao Município (contrato atual). Esclareceu que as ordens de bloqueio são referentes a
processos judiciais trabalhistas de vigilantes que não prestaram serviços no Município de Caruaru. Com a
palavra, o Sr. Douglas Santos, representando Mandacaru Vigilância Ltda, esclareceu que os processos
informados pela Prefeitura já foram resolvidos. Registrou que a CND Federal Previdenciária já foi entregue
presencialmente e por e-mail. Afirmou que os bloqueios ferem duas decisões recentes do STF referentes à
proibição de bloqueio de verbas públicas. Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional afirmou que
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a forma mais célere para pagamento aos vigilantes é a cessão de crédito. Afirmou que a Cer�dão Nega�va
do FGTS também foi enviada a Prefeitura e solicitou juntada ao presente processo. Com a palavra, o Sr.
Beneildo Júnior, representando Mandacaru Vigilância Ltda, reiterou que a empresa não se opõe à cessão de
crédito e quem vem fazendo grandes esforços, como grandes conciliações e parcelamentos. Afirmou que o
serviço está sendo executado e prestado. Informou que o Município deve mais de R$ 4.000.000,00 (quatro
milhões de reais) em reajustes e 03 meses consecu�vos de faturas de serviços prestados. Afirmou que a
empresa ingressou com ação judicial de cobrança dos referidos créditos. Durante a reunião, o Sr. Beneildo
Júnior, representando a empresa, compareceu à sede da Procuradoria do Município, no entanto, apenas a
assessoria estava presente e as pessoas com poder decisório estavam em home office. O Sr. João
Rodrigues, dirigente sindical do SINDESV/PE, acompanhado de grupo de trabalhadores, também seguiu para
a sede da Procuradoria do Município. Com a palavra, o Sr. Douglas Santos, representando Mandacaru
Vigilância Ltda, informou que a empresa já havia enviado O�cio (sem resposta) bem como já havia
comparecido à Procuradoria (sem sucesso no conato). Reiterou que é proibido reter recurso público
referente a serviço prestado, em razão de ausência de cer�dão. Esclareceu que há parecer da Procuradoria
do Município no sen�do de que deve ser realizado o pagamento dos reajustes devidos. Além disso, há três
meses de faturas em aberto. Apresentou relato de que os trabalhadores estão em situação de extrema
necessidade. Com a palavra, o Sr. Beneildo Júnior, representando Mandacaru Vigilância Ltda, solicitou
registro em Ata os seguintes esclarecimentos. Há postos desmobilizados porque vigilantes estão faltando
por própria vontade, em razão da falta de pagamento de quase 04 meses de salários. A empresa
Mandacaru tem uma guia de recolhimento da Polícia Federal que permite que as armas sejam recolhidas
dos postos sem vigilantes e sejam recolhidas ao cofre da empresa. Assim, o posto é desmobilizado e
o recolhimento das armas é realizado por viatura caracterizada da empresa. Com a palavra, o Presidente do
Sindicato profissional solicitou que a empresa junte aos autos, o mais rápido possível, os valores devidos a
�tulo de salários e vale-alimentação. Caso entenda por bem, enviar também os valores devidos a �tulo de
verbas rescisórias. Pediu que a relação discriminada de valores contenha nome, CPF e postos de serviço de
cada vigilante. Com a palavra, o Sr. o Sr. Beneildo Júnior, representando Mandacaru Vigilância Ltda,
informou que a empresa analisará o pedido do Sindicato. Informou que a empresa ingressou com ação de
cobrança para pagamento do reequilíbrio econômico-financeiro e das faturas em atraso. Informou, ainda,
que a empresa realizará denúncia do contrato, tendo em vista a impossibilidade de manter a prestação dos
serviços com a inadimplência e sem o pagamento dos reajustes dos anos de 2018 a 2021. Esclareceu que
os postos estão sendo desmobilizados por vontade dos vigilantes. Após debates, os interessados
concordaram que a ausência do Município de Caruaru inviabilizou a tenta�va de mediação. A Mediadora
aguardará até o prazo de 27/09/2021 para que os interessados se manifestem por e-mail sobre a
con�nuidade ou arquivamento. A presente Ata será enviada aos e-mails indicados para comunicação. 
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