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ATA ADMINISTRATIVA

 
PROCESSO: 13623.103337/2021-25 (SM003488/2021)
SOLICITANTE: SINDESV/PE
CONVIDADOS: TKS SEGURANÇA PRIVADA LTDA e INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES LTDA
 
Aos 27 dias do mês de outubro de 2021, às 15h, 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),
Aline Henrique Alberto Dantas Cabral (representando INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES LTDA) e Emmanuel
Bezerra Correia (advogado das empresas TKS SEGURANÇA PRIVADA LTDA e INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES
LTDA). Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional informou que a presente mediação foi solicitada
para tratar sobre sucessão de contrato. Esclareceu que o contrato com a empresa TKS está se encerrando e o
contrato com a empresa Interfort terá início. Os trabalhadores são lotados na Caixa Imobiliária Ltda. Afirmou que
parte dos trabalhadores está lotada em cidades do interior do Estado. Com a palavra, a Sra. Aline Cabral,
representando INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES LTDA, informou que o contrato com terá início no dia
01/11/2021. Com a palavra, o Sr. Emmanuel Correia, advogado das empresas, informou que a empresa
TKS SEGURANÇA PRIVADA LTDA foi informada pela tomadora de serviços que o contrato seria encerrado. Afirmou
que a empresa tem interesse em disponibilizar todos os 99 trabalhadores para a nova empresa contratada.
Esclareceu que a grande maioria é lotada na cidade de Recife. Apresentou proposta de rescisão por mútuo
consen�mento, com o pagamento de verbas rescisórias de forma parcelada (06 parcelas), liberação do FGTS e
multa de 20% do FGTS. Dando con�nuidade à reunião, falando em nome da empresa INTERFORT SEGURANÇA DE
VALORES LTDA, informou que a empresa tem a intenção de absorver a maior parte possível dos trabalhadores,
desde que aprovados em processo sele�vo, de modo a manter trabalhadores nos postos de serviço e cumprir a
Convenção Cole�va de Trabalho. Houve debates entre o Sindicato e a empresa TKS sobre a quan�dade de
parcelas para pagamento de verbas rescisórias. Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional informou
que o máximo de parcelas possível para apresentar à Assembleia de trabalhadores é 03, tendo em vista que já
haverá a redução do valor da multa do FGTS. Solicitou que os trabalhadores que não serão absorvidos pela nova
empresa contratada não façam parte do acordo para pagamento de verbas rescisórias de forma parcelada e com
multa do FGTS de 20%. Houve novos debates. O Sr. Emmanuel Correia, representando a empresa
TKS SEGURANÇA PRIVADA LTDA, concordou que os trabalhadores que não forem absorvidos pela nova empresa
não farão parte do acordo. Esclareceu que poderão ser aproveitados pela empresa TKS em outros postos. Após
debates, os interessados concordaram que o Sr. Emmanuel Correia apresentará à empresa TKS a contra-proposta
do Sindicato. Concordaram, ainda, que o Sindicato profissional realizará Assembleia com os trabalhadores para
deliberação sobre a proposta. As Assembleias serão realizadas nos dias 29/10/2021 e 30/10/2021 (na sede do
Sindicato em Recife e na subsede em Caruaru). O Presidente do Sindicato profissional solicitou auxílio da
empresa TKS para que os fiscais informem aos trabalhadores sobre a realização das Assembleias. Solicitou, ainda,
que a empresa TKS envie documento com os valores de verbas rescisórias (integral e também de acordo com a
proposta de acordo). Pediu que a empresa informe as cidades de lotação e os contatos dos vigilantes. Com a
palavra, o Sr. Emmanuel Correia, representando a empresa TKS, comprometeu-se a enviar para o e-mail do
Sindicato. 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

Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo,
em 27/10/2021, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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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
19717862 e o código CRC F0FFE5F4.
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