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ATA ADMINISTRATIVA

 
PROCESSO: 13623.103424/2021-82 (SM003581/2021)
SOLICITANTE: SINDICATO DOS VIGILANTES DE PERNAMBUCO - SINDESV/PE
CONVIDADOS: MANDACARU VIGILÂNCIA LTDA e SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO DO VALE DO IPOJUCA LTDA -
UNIFAVIP
 
Aos 12 dias do mês 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), João Rodrigues Florêncio (dirigente sindical do SINDESV/PE),
Elaine Cris�na da Silva (advogada do SINDESV/PE), Douglas Luis Carneiro de Souza Santos (advogado de
Mandacaru Vigilância Ltda), Andreia Maria dos Santos (preposta de Mandacaru Vigilância Ltda), Thiago Alberine
Marques Oliveira (advogado da UNIFAVIP), Isabel Vazquez Fon�nhas (advogada da UNIFAVIP), Maria Eduarda de
Sousa Salgueiro Caruso (advogada da UNIFAVIP) e Thiago Bap�sta da Costa Moreira (preposto da UNIFAVIP). Com
a palavra, o Presidente do Sindicato profissional informou que a mediação foi solicitada para tratar sobre o atraso
de 03 meses de salários e férias de alguns trabalhadores. Afirmou que o tomador de serviços foi chamado para
par�cipar e ter ciência do problema. Informou que o Sindicato busca a melhor solução, por meio da mediação.
Com a palavra, o Sr. Douglas Santos, representando Mandacaru Vigilância Ltda, informou que são dois contratos,
sendo um de vigilância (Mandacaru Vigilância Ltda) e o outro de portaria (Nacional Terceirização). Afirmou que
não foram pagas 06 faturas do serviço de vigilância e 05 do serviço de portaria. Afirmou, ainda, que  vem
enfrentando dificuldade na comunicação com a UNIFAVIP em Caruaru. Relatou contato recente com advogado
Thiago. Esclareceu que a UNIFAVIP recebeu ordens judiciais de bloqueio referentes a processos trabalhistas em
desfavor da empresa Mandacaru Vigilância Ltda. No entanto, os créditos dos referidos processos trabalhistas
foram sa�sfeitos por meio de acordos judiciais e já constam ordens judiciais de desbloqueio nos processos (já
disponíveis no PJe) em que pese o Oficial de Jus�ça ainda não ter in�mado a UNIFAVIP. Informou que a empresa
Mandacaru conseguiu honrar alguns meses de salários com recursos próprios. Solicitou posição oficial da
UNIFAVIP. Com a palavra, o Sr. Thiago Oliveira, representando a UNIFAVIP, confirmou o contato com o advogado
da empresa. Esclareceu que a representação da empresa é realizada por escritório de advocacia no Rio de Janeiro
e que o escritório do qual faz parte é terceirizado. Informou que os pagamentos não foram realizados à empresa
Mandacaru Vigilância em razão de o�cios com ordens judiciais de bloqueio. Informou, ainda, que a UNIFAVIP
honra com seus compromissos, mas não pode haver desobediência às ordens judiciais. Afirmou que a empresa
está realizando trâmite para fazer os pagamentos nos processo judiciais, conforme ordens de bloqueio, e que o
saldo seria repassado para a empresa Mandacaru. Afirmou que são vários processos trabalhistas. Com a palavra, o
Presidente do Sindicato profissional apresentou proposta de cessão de crédito, caso a empresa Mandacaru
concorde, para que a UNIFAVIP pague diretamente aos vigilantes ou repasse os valores para que o Sindicato
profissional pague os vigilantes. Solicitou que a UNIFAVIP informe aos Juízos sobre a necessidade de pagamento
aos vigilantes que estão prestando serviços atualmente. Com a palavra, o Sr. Thiago Oliveira, representando
UNIFAVIP, informou que levará a proposta do Sindicato para apreciação do jurídico interno no Rio de Janeiro.
Com a palavra, o Sr. Douglas Santos, representando Mandacaru Vigilância Ltda, informou que apresentou
proposta de cessão de crédito para que a empresa UNIFAVIP realizasse os pagamentos diretamente aos
trabalhadores, mas houve recusa. Informou, ainda, que para cessão para o Sindicato profissional necessitará de
autorização da direção da empresa. Apresentou compromisso de que caso a empresa Mandacaru receba os
pagamentos, em 24h os trabalhadores serão pagos. Afirmou que a primeira parcela do décimo terceiro salário foi
paga. Com a palavra, o Sr. João Rodrigues, representando SINDESV/PE, afirmou que há informações de que o
contrato será encerrado. Assim, solicita que a empresa Mandacaru Vigilância Ltda garanta o pagamento de verbas
rescisórias. Com a palavra, o Sr. Douglas Santos, representando a empresa Mandacaru Vigilância Ltda, afirmou
que desconhece essa informação e que o contrato tem vigência até agosto/2022. Com a palavra, o Presidente do
Sindicato profissional informou que há irregularidades no recolhimento de FGTS. Solicitará aos vigilantes o
extrato analí�co para confirmação. Por fim, o Presidente do Sindicato profissional solicitou que a empresa
Mandacaru junte ao processo as informações de valores a receber da UNIFAVIP e de valores devidos aos
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vigilantes. Após debates, os interessados concordaram com a remarcação da reunião para o dia 29/11/2021, às
16h, por encaixe na pauta. O link de acesso permanecerá o mesmo. A presente Ata será enviada aos e-mails
indicados para comunicação. As partes informaram: estaciotrab@valenca.adv.br;
financeiro@acasadovigilante.com; subsedesindesv@acasadovigilante.com;
juridico@mandacaruseguranca.com.br. 
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