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PROCESSO Nº 13623.103539/2021-77
DATA: 06/12/2021 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 06 dias do mês de dezembro de 2021, às 16:00 horas, na Gerência Regional do Trabalho de PE na presença
do(a) Mediador(a) FRANCISCO JOSE FIGUEIREDO SILVA, compareceram JOSE INACIO CASSIANO DE
SOUZA, 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, ROBERTO JOAQUIM DOS SANTOS, JACQUELINE DA
SILVA PAULA representando o(a) FEICON SEGURANCA LTDA. Em ambiente virtual, as partes trataram o
segiuinte: O Sindicato explicou que não pode fazer acordo dando quitação de contrato de traballho, pois cabe a
cada obreiro individuamente fazer isso. Aceita negociar valores, mas não aceita quitar contratos de trabalho. Aém
do mais, explicou que se opõe frontalmente aos acordos que signifiquem renúncia de valores por parte dos
trabalhadores, mas que, se aceito pelo próprios trabalhadores em assembleia convocada, curva-se à vontade dos
membros da categoria. O empregador reitera a sua proposta de pagamento de oitenta por cento das verbas
rescisórias e oitenta por cento da multa de 40% do FGTS. Aduz que tal pagamento deverá ser feito mediante
cessão de crédito do contratante - CPRH e, caso insuficiente, mediante repasse do próprio empregador ao
Sindicato. Pediu a exclusão das multas dos artigos 477 e 467 da CLT. O Sindicato pediu a apresentação dos
valores de rescisão completos para que possa fazer conferência. Quanto a exclusão solicitada pelo empregador,
lembrou que o artigo 467 é de incidência no âmbito do judiciário, não cabendo a sua dispensa em mediação, e
quanto ao artigo 477 se comprometeu a convocar assembleia com os trabalhadores interessados para decisão.
Comprometeu-se a responder enviando a ata da assembeia até o dia 09/12/2021. As partes acordaram fazer nova
reunião no dia 20/12/2021, 14:00h.
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