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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 05 dias de novembro 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), Elaine Cris�na da Silva (advogada do SINDESV/PE), Danielly Lima da Silva
Braga (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 não recebeu listagens das duas empresas, conforme tratado na reunião
anterior. Durante a reunião, o Sr. Emmanuel Correia, advogado das empresas, enviou listagem da empresa
Interfort com os nomes dos trabalhadores que serão contratados (cerca de 48). Esclareceu que não será possível
contratar os vigilantes do interior do Estado. Com a palavra, os representantes do Sindicato profissional
registraram que a Convenção Cole�va de Trabalho prevê o percentual de 90% dos vigilantes nas sucessões de
contratos. Indagaram se a relação é defini�va e qual a mo�vação para a não contratação dos vigilantes lotados no
interior do Estado. Com a palavra, a Sra. Danielly Braga, representando a empresa TKS, informou que recebeu a
listagem da empresa Interfort na manhã de hoje e se comprometeu a enviar, até as 12h de hoje, a listagem dos
empregados que con�nuarão contratados pela empresa TKS. Com a palavra, o Sr. Emmanuel Correia,
representando as empresas, propôs que seja realizado o acordo de pagamento de verbas rescisórias pela
empresa TKS aos empregados que serão contratados pela empresa Interfort. Esclareceu que os empregados que
ficarão desempregados poderão optar em aderir ao acordo de pagamento de verbas rescisórias ou não. Solicitou
ao Sindicato a liberação do pagamento de pré-díssídio, tendo em vista que o prazo de aviso-prévio coincidirá
com o pré-dissídio. Afirmou que entrará em contato com a empresa Interfort para se cer�ficar de que a relação
enviada é defini�va. Com a palavra, a Sra. Elaine Cris�na, representando SINDESV/PE, informou que os
empregados que serão desligados terão análise caso a caso, pois ficarão sem seguro-desemprego. Com a palavra,
o Sr. Emmanuel Correia, representando as empresas, informou que as guias de seguro-desemprego e de FGTS
poderão ser liberadas. Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional afirmou que as homologações
poderão conter ressalva para pagamento posterior de diferença de dissídio ou poderá ocorrer o pagamento de
multa do pré-dissídio. Manifestou a preocupação do Sindicato com os empregados do interior e reiterou que o
percentual previsto na CCT é de 90% dos vigilantes. Falou sobre dificuldades no momento de pandemia e a
necessidade de manutenção dos empregos. Com a palavra, o Sr. Emmanuel Correia, representando as empresas,
sugeriu que seja realizado o acordo para pagamento de verbas rescisórias com os empregados que serão
contratados pela nova empresa para, posteriormente, con�nuarem os debates rela�vos aos demais
trabalhadores. Solicitou a realização de Assembleia dos trabalhadores. Com a palavra, a Sra. Elaine Cris�na,
representando SINDESV/PE, informou que a Assembleia será realizada hoje. O Sindicato e as empresas realizarão
comunicação direta entre eles. Diante do exposto, encerra-se o procedimento de mediação e arquiva-se o 
processo. Caso seja necessária nova reunião, as partes solicitarão ao setor. A presente Ata será enviada aos e-
mails indicados para comunicação. 

MILLENE DINARA PEREIRA SILVA - Mediadora

 

Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo,
em 05/11/2021, às 11:07, 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?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
19979088 e o código CRC 784A8086.
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