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PROCESSO: 13623.103304/2021-85 (SM003447/2021)
SOLICITANTE: SINDESV/PE
CONVIDADOS: TKS SEGURANÇA PRIVADA LTDA e B1 VIGILÂNCIA - EIRELI
 
Aos 29 dias do mês de novembro de 2021, às 15h, 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), Raíssa Rafaela
Felipe dos Santos (advogada do SINDESV/PE), Danielly Lima da Silva Braga (Gerente de RH da empresa TKS
SEGURANÇA PRIVADA LTDA) e Emmanuel Bezerra Correia (advogado da empresa TKS SEGURANÇA PRIVADA
LTDA). Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional reclamou que a empresa TKS convocou os
trabalhadores para assinar a rescisão por mútuo consen�mento, sob pena de levarem faltas e, por consequência,
serem demi�dos por justa causa. Afirmou que o Sindicato e a empresa ainda estavam em mediação. Solicitou
que as negociações sejam retomadas e que os pedidos de demissão por mútuo consen�mento sejam
cancelados, pois os trabalhadores foram coagidos. Apresentou contra-proposta da Assembleia profissional para
pagamento da multa do FGTS no percentual de 30%. Com a palavra, o Sr. Emmanuel Correia, advogado da
empresa, informou que não é intenção da empresa prejudicar os trabalhadores. Registrou que o contrato tem
um número grande de trabalhadores e que o custo de desmobilização é alto, além das despesas mais altas em
época de final de ano. Esclareceu que houve Assembleia profissional e os trabalhadores não aceitaram a
proposta apresentada pela empresa. Afirmou que a proposta não reduziu o valor das verbas rescisórias e que o
percentual oferecido foi 20% da multa do FGTS. Informou que não houve coação e que foram oferecidas vagas
para os vigilantes permanecerem na empresa como feristas ou serem lotados em outros postos, mas que alguns
trabalhadores decidiram con�nuar no Porto de Suape e serem contratados pela empresa B1. Afirmou que cada
trabalhador recebeu as explicações e os que quiseram ser contratados pela empresa B1 assinaram a rescisão por
mútuo consen�mento (em torno de 150). Reiterou que não houve coação e que o mútuo consen�mento é uma
forma legal de rescisão contratual. Houve debates. O Sr. Emmanuel Correia sugeriu suspender a reunião para que
a empresa pudesse analisar o pleito do Sindicato. Houve a suspensão. Após aproximadamente 01 hora, as partes
retornaram à sala virtual de mediação e �veram con�nuidade as trata�vas. Com a palavra, o Sr. Emmanuel
Correia, advogado da empresa, registrou que a empresa realizou esforço e apresentou proposta de pagamento
de verbas rescisórias e multa de 25% do FGTS, por meio de termo de transação extrajudicial a ser homologada
por um Juiz do Trabalho, bem como a liberação de guias de FGTS (por alvará) e de guias de seguro-desemprego.
O pagamento ocorrerá em até 30 dias da homologação judicial, em parcela única. Haverá dispensa de multas em
geral e os empregados darão quitação. Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional se comprometeu a
convocar Assembleia laboral por videoconferência, amanhã, para que os trabalhadores deliberem sobre a
proposta apresentada. Solicitou que os pedidos de mútuo consen�mento sejam cancelados. Com a palavra, o Sr.
Emmanuel Correia, advogado da empresa, esclareceu que esta é uma decisão dos trabalhadores. O Sindicato
profissional comunicará ao advogado da empresa sobre o resultado da Assembleia. A Mediadora aguardará
comunicação para que o processo seja encerrado.  A presente Ata será enviada aos e-mails indicados para
comunicação.
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
19988221 e o código CRC D3BC51EC.
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