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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 29 dias do mês de novembro de 2021, às 16h, 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), José Ricardo da Silva Barbosa (dirigente sindical do
SINDESV/PE), Elaine Cris�na da Silva (advogada do SINDESV/PE), José Beneildo Silva Júnior
(representando Mandacaru Vigilância Ltda), Douglas Luis Carneiro de Souza Santos (advogado de
Mandacaru Vigilância Ltda), Andreia Maria dos Santos (preposta de Mandacaru Vigilância Ltda), Mariana
Fasanaro de Carvalho (advogada da UNIFAVIP), Maria Eduarda de Sousa Salgueiro Caruso (advogada da
UNIFAVIP) e Thiago Bap�sta da Costa Moreira (preposto da UNIFAVIP). Trata-se de remarcação. Com a
palavra, o Sr. José Ricardo, representando SINDESV/PE, informou que foram pagos vales-alimentação até o
mês de outubro/2021 e que está em aberto o vale-alimentação de novembro/2021 e prestes a ser devido o
vale-alimentação de dezembro/2021. Informou, ainda, que são devidos 03 salários e está se aproximando o
vencimento do salário de novembro/2021, totalizando 04 salários. Com a palavra, a Sra. Mariana Carvalho,
representando UNIFAVIP, informou que serão realizado os depósitos judiciais dos valores re�dos, dentro de
cada processo por meio das respec�vas guias, no dia 06/12/2021, por segurança jurídica. Esclareceu que
os processos judiciais foram todos analisados e que não há comprovação do cumprimento dos acordos
homologados. Afirmou que caso a empresa Mandacaru comprove os pagamentos, os Magistrados poderão
liberar os valores depositados. Informou que no mesmo dia 06/12/2021 o saldo remanescente será pago à
empresa Mandacaru. Afirmou que não chegaram à UNIFAVIP o�cios de desbloqueio. Com a palavra, o Sr.
José Beneildo, representando a empresa Mandacaru, informou que par�cipou de reunião com o Reitor e
com o jurídico da UNIFAVIP e que ficou alinhado o envio de documentações referentes aos processos
judiciais. Afirmou que os documentos foram enviados e que o jurídico da UNIFAVIP informaria se seria pago
à empresa Mandacaru o saldo remanescente ou a totalidade. Esclareceu que a empresa honrou por três
meses com os pagamentos dos trabalhadores, mesmo sem receber do tomador de serviços. Afirmou que a
empresa presta serviços à UNIFAVIP desde o ano de 2000. Informou que antecipou o 13o salário dos
vigilantes. Afirmou que quando receber os pagamentos da UNIFAVIP, os trabalhadores serão pagos logo em
seguida. Com a palavra, a Sra. Mariana Carvalho, representando UNIFAVIP, reiterou que as retenções foram
realizadas por ordem judicial e que no dia 06/12/2021 serão realizados os depósitos judiciais e repassado o
saldo remanescente à empresa Mandacaru. Com a palavra, o Sr. Douglas Santos, representando a empresa
Mandacaru, informou que há ordens de desbloqueio em todos os processos e que já foram enviados para o
e-mail do Dr. Thiago (advogado da UNIFAVIP) e também foram entregues pessoalmente na UNIFAVIP.
Comprometeu-se a enviar para o e-mail da Dra. Mariana a mesma documentação
(mariana.fasanaro@valenca.adv.br). Solicitou nova apreciação. Com a palavra, o Presidente do Sindicato
profissional indagou à UNIFAVIP sobre a fiscalização do contrato. Indagou, ainda, sobre a proposta de
cessão de crédito para que a UNIFAVIP pague diretamente aos vigilantes ou deposite os valores na conta do
Sindicato para que este realize os pagamentos aos vigilantes. Solicitou esforço da empresa e do tomador de
serviços. Solicitou a empresa Mandacaru junte ao processo os valores devidos aos trabalhadores. Com a
palavra, o Sr. José Beneildo, representando a empresa Mandacaru, informou que as nostas dos
serviço foram atestadas e que aguardará nova avaliação do jurídico da UNIFAVIP. Solicitou que o
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procedimento de mediação seja encerrado e informou que a empresa não realizará cessão de crédito e não
juntará a documentação solicitada pelo Sindicato. Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional
informou que solicitará a fiscalização pela Inspeção do Trabalho/PE, bem como solicitará providências do
Ministério Público do Trabalho. Não exis�ndo nada mais a tratar, encerra-se o procedimento de mediação e
arquiva-se o processo. 

Documento assinado eletronicamente

MILLENE DINARA PEREIRA SILVA - Mediadora

Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo,
em 29/11/2021, às 18:03, 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?
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