
ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO Nº 002.PE .0460.083929.2021
 
PROCESSO Nº 13623.103539/2021-77
DATA: 26/11/2021 HORA: 16:00 horas
PARTICIPANTES:
SIN EMP EMPR SV TRAB TRANVA SV EMPR PESS C FO ESP SV PE 
FEICON SEGURANCA LTDA  
AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 
 
ASSUNTO: Mediação por Descumprimento de Legislação Trabalhista
 
Aos 26 dias do mês de novembro de 2021, às 16:00 horas, na Gerência Regional do Trabalho de PE na presença
do(a) Mediador(a) FRANCISCO JOSE FIGUEIREDO SILVA, compareceram ADRIANA LEMOS DO AMARAL,
ELAINE CRISTINA DA SILVA representando o(a) SIN EMP EMPR SV TRAB TRANVA SV EMPR PESS C FO ESP
SV PE, JACQUELINE DA SILVA PAULA representando o(a) FEICON SEGURANCA LTDA, CLEYTON GOMES DA
SILVA representando o(a) AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE. compareceram ADRIANA LEMOS DO
AMARAL, ELAINE CRISTINA DA SILVA, representando o(a) SIN EMP EMPR SV TRAB TRANVA SV EMPR PESS
C FO ESP SV PE; JACQUELINE DA SILVA PAULA, representando o(a) FEICON SEGURANCA LTDA,
CLEYTONGOMES, representando o(a) AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CPRH, em ambiente virtual,
os quais trataram na forma seguinte: A CPRH informou necessitar de ata da assembleia dos trabalhadores e de ata
desta reunião para emissão do termo de cessão de crédito. O empregador informou que não fez as contas totais
com planilhas atualizadas contendo valores de rescisão e FGTS. Passará tais valores assim que disponíveis os
cálculos. Além disso, explicitou precisar falar sobre a repactuação que permitirá ao empregador cumprir a sua parte
no acordo. Reportou estar com dificuldades operacionais para fazer o depósito da multa do FGTS e pediu ao
Sindicato para se debater estratégia que permitisse quitar o FGTS sem o depósito formal em conta do FGTS. O
Sindicato informou que precisa de planilha com o valor cheio e com o valor proporcional. O Sindicato lembrou que
em reunião anterior ficou acertado que o valor a ser pago será de oitenta por cento do devido em rescisão e na
multa de FGTS. Tal valor será pago pelo próprio Sindicato através de cessão de crédito a ser feita entre o
Empregador e a CPRH. Em sendo este valor insuficiente para pagamento do acordo, o empregador complementará
o valor necessário de modo a possibilitar o pagamento integral do acordado. A Feicon informou que a sua parte no
pagamento do acordo será feito após o pagamento da repactuação. A CPRH informou que após receber a planilha
para conferir, será feito o pagamento e depois de receber os comprovantes fará o pagamento da repactuação.
Quanto à cessão de créditos informa que após a chegada das atas mencionadas, estas serão encaminhadas ao
jurídico, que emitirá dois documentos, que serão assinados e repassados ao sindicato. Estima em 30 dias o prazo
necessário. O empregador aditou a sua proposta aceita pelo Sindicato para acrescer que no acordo constará
cláusula de quitação de contrato de trabalho Tal condição não foi aceita pelo Sindicato. A Feicon solicitou que tal
proposta fosse levada aos trabalhadores pelo Sindicato. O Sindicato então pediu que fosse formalizada uma nova
proposta contendo a inserção de tal cláusula, para então tomar as medidas cabíveis. As partes marcaram nova
reunião para o dia 06/12/2021, 16:00h, para continuação, no mesmo link.
 
 
 
FRANCISCO JOSE FIGUEIREDO SILVA 
MEDIADOR 
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