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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 03 dias de novembro de 2021, às 11h, 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), Paulo Azevedo
da Silva (advogado do SINDESV/PE), Aline Henrique Alberto Dantas Cabral (representando INTERFORT
SEGURANÇA DE VALORES LTDA), Rayssa Emilliani Oliveira de Souza (representando INTERFORT SEGURANÇA DE
VALORES LTDA), Danielly Lima da Silva Braga (representando TKS SEGURANÇA PRIVADA LTDA), Ricardo Ba�sta
Lima da Silva (representando TKS SEGURANÇA PRIVADA 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 Assembleia da categoria rejeitou a proposta da empresa
TKS, em razão dar insegurança dos trabalhadores quanto à manutenção dos empregos. Solicitou que a empresa
informe quais trabalhadores vão permanecer na empresa TKS. Solicitou que o procedimento de rescisão ocorra
na empresa, com a par�cipação do Sindicato e sem necessidade de procedimento judicial. Relatou no�cias que
dão conta que a empresa Interfort está contratando novos empregados. Apresentou proposta de pagamento de
rescisões em valor integral (mesmo que parcelado) e o pagamento da multa de 40% do FGTS. Com a palavra, o Sr.
Emmanuel Correia, advogado das duas empresas, agradeceu ao Sindicato pela realização da Assembleia e pelo
pedido de encaixe da mediação na pauta da SRTb/PE. Afirmou que em nenhum momento a intenção foi sonegar
direitos dos trabalhadores ou obrigá-los a aceitar acordo. Pelo contrário, buscou o Sindicato profissional para
providência necessárias. Esclareceu que a tomadora de serviços (Caixa Imobiliária Ltda) não concede aviso prévio
nesse �po de contrato originado de Ata de registro de preços. Afirmou que a empresa Interfort está par�cipando
da mediação em respeito aos trabalhadores e ao Sindicato e tem o obje�vo de admi�r a maior quan�dade
possível de empregados. Informou que o serviço já foi implantado. Afirmou que a empresa TKS solicitou à
empresa Interfort para contratar o máximo possível de vigilantes. Apresentou nova proposta da empresa TKS
para pagamento: verbas rescisórias em parcela única, multa de 20% do FGTS e dispensa da multa do art. 477 da
CLT. Solicitou que o acordo seja firmado por termo de transação extrajudicial a ser homologado pela Jus�ça do
Trabalho, por questão de transparência. Esclareceu que no prazo de 30 dias após a homologação judicial, a
empresa realizará os pagamentos. Solicitou que a proposta seja apreciada por Assembleia de trabalhadores. O
Presidente do Sindicato profissional solicitou que a empresa considere pagar 30% da multa do FGTS. Solicitou
lista dos trabalhadores que serão admi�dos pela empresa Interfort. Registrou que os empregados que não forem
aproveitados pela empresa Interfort e nem con�nuarem empregados da empresa TKS não par�ciparão do acordo
e as verbas rescisórias deverão ser pagas integralmente. Com a palavra, o Sr. Emmanuel Correia, representando
as duas empresas, informou que a proposta possível para a empresa TKS é o pagamento de 20% da multa do
FGTS. Reiterou pedido de que a proposta seja levada à Assembleia de trabalhadores. Registrou que a transação
poderá ser realizada independentemente da sucessão (o trabalhador faz se desejar). Com a palavra, o Sr. Paulo
Azevedo, representando SINDESV/PE, informou que a grande preocupação é a garan�a do emprego dos
vigilantes. Afirmou que são trabalhadores competentes e que prestam bons serviços. Solicitou que na transação
constem os postos de trabalho nos quais os vigilantes con�nuarão. Com a palavra, o Sr. Emmanuel Correia,
representando as duas empresas, informou que a questão da manutenção dos empregos é preocupação que
norteia as duas empresas. Esclareceu que a empresa Interfort está em processo de seleção. Afirmou que em
razão de não exis�r prévio aviso sobre o fim do contrato, a empresa Interfort está realizando o processo de
seleção e a empresa TKS está fazendo levantamento de quais trabalhadores con�nuarão contratados e dos que
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tem estabilidade. Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional solicitou que as empresas juntem ao
processo de mediação as relações. Com a palavra, o Sr. Emmanuel Correia, representando as duas empresas,
solicitou prazo de 48h para apresentação de relações pelas duas empresas. Afirmou que não é possível dar
garan�a de emprego, mas registrou que as duas empresas estão realizando esforços. Com a palavra, o Presidente
do Sindicato profissional solicitou à empresa Interfort que as contratações não sejam por hora ou intermitente, a
não ser que o contrato com a tomadora de serviços contenha essa previsão. Com a palavra, o Sr. Emmanuel
Correia, representando a empresa Interfort, informou que o regime de contratação será o normal, nos termos do
contrato com a tomadora. Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional solicitou que a empresa TKS 
libere os PPP dos vigilantes. Além disso, indagou onde os trabalhadores do interior deverão se apresentar, pois o
aplica�vo está computando faltas. Solicitou desconsideração de faltas. Com a palavra, o Sr. Emmanuel Correia,
representando a empresa TKS, informou que os trabalhadores não estão levando falta. Por fim, o Sr. Paulo
Azevedo, representando SINDESV/PE, solicitou registro em Ata do reconhecimento da gestão do Sr. Napoleão
Filho como Superintendente Regional do Trabalho, bem como reconhecimento do trabalho da Mediadora. Após
debates, os interessados concordaram com a remarcação da reunião para o dia 05/11/2021, às 09h, por
videoconferência. O link de acesso permanecerá o mesmo de hoje. A presente Ata será enviada aos e-mails
indicados para comunicação. O Sindicato realizará Assembleia da categoria após a próxima reunião de mediação. 
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