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ATA ADMINISTRATIVA

 

PROCESSO: 13623.103337/2021-25 (SM003488/2021)

SOLICITANTE: SINDESV/PE

CONVIDADOS: TKS SEGURANÇA PRIVADA LTDA e B1 VIGILÂNCIA - EIRELI

 

Aos 05 dias do mês de novembro 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), Elaine Cris�na da Silva (advogada do SINDESV/PE), Ricardo
Ba�sta Lima da Silva (representando TKS SEGURANÇA PRIVADA LTDA) e Emmanuel Bezerra Correia (advogado das
empresas TKS SEGURANÇA PRIVADA LTDA e B1 VIGILÂNCIA - EIRELI). Com a palavra, os representantes do
Sindicato profissional informaram que a mediação foi solicitada para tratar sobre sucessão de contrato e
pagamento de verbas rescisórias. Com a palavra, o Sr. Emmanuel Correia, representando as empresas, informou
que o contrato com a empresa TKS está se encerrando e a empresa B1 será a nova contratada. Esclareceu que
ainda não há uma data definida para a sucessão. Afirmou que a empresa TKS vai liberar todos os vigilantes e não
criará ônus para isso. Afirmou, ainda, que a empresa B1 absorverá a maior quan�dade possível de trabalhadores,
cumprindo o percentual de 90% previsto na CCT e podendo chegar a 100% (dependendo da quan�dade de vagas
e se não houver impedimento dos trabalhadores). Informou que são 197 vigilantes. Registrou que as duas
empresas não têm nenhuma ligação. A empresa TKS apresentou proposta para pagamento de verbas rescisórias
em 03 (três) parcelas e a multa de 20% do FGTS, por meio de transação com homologação da Jus�ça do Trabalho.
As guias do seguro-desemprego e do FGTS serão liberadas assim que o acordo for formulado e o pagamento das
verbas rescisórias e da multa do FGTS será realizado em 30 dias após a homologação do acordo. Solicitou ao
Sindicato a liberação do pré-dissídio, tendo em vista o prazo do aviso-prévio. Registrou que a empresa se
esforçará para pagar as verbas rescisórias em parcela única, mas em razão da quan�dade de trabalhadores,
solicita que o Sindicato apresente à Assembleia a proposta de pagamento em 03 parcelas e a multa do FGTS de
20%. Com a palavra, os representantes do Sindicato profissional informaram que a Assembleia será convocada o
mais breve possível. O Presidente do Sindicato solicitou listagem dos empregados com estabilidade. O Sindicato
e o representante das duas empresas se comunicarão diretamente. Após debates, os interessados concordaram
com a remarcação da reunião para o dia 29/11/2021, às 15h, por videoconferência. O link de acesso permanecerá
o mesmo. 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 05/11/2021, às 11:29, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
19985043 e o código CRC 50861716.

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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Referência: Processo nº 13623.103304/2021-85. SEI nº 19985043


