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ATA ADMINISTRATIVA

 

PROCESSO: 13623.103734/2021-05 (SM003944/2021)

SOLICITANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA,
TRABALHADORES EM TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE EMPRESAS PESSOAL,
CURSOS DE FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE SEGURANÇAS E VIGILÂNCIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
- SINDESV/PE

CONVIDADO: LISERVE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

 

Aos 07 dias do mês de dezembro 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), Adriana Lemos do Amaral (advogada do SINDESV/PE),
Elaine Cris�na da Silva (advogada do SINDESV/PE), Emmanuel Bezerra Correia (advogado de LISERVE
VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA) e Ana Paula Gomes Cabral Feliciano (preposta da LISERVE
VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA). Com a palavra, a Sra. Elaine Cris�na, representando
SINDESV/PE, informou que a mediação foi solicitada para tratar sobre denúncias de assédio moral pra�cado
pelo Sr. Esmeraldo em relação aos vigilantes. Esclareceu que o Sr. Esmeraldo é gerente e ro�neiramente
causa constrangimentos aos trabalhadores, por mo�vos fúteis, a exemplo de o trabalhador ser tatuado e a
tatuagem ficar à mostra (devendo usar camisa de manga comprida para esconder) ou o trabalhador estar
com celular dentro da empresa (não se sabe se o trabalhador teve alguma urgência). Afirmou que o
trabalhador tatuado recebeu suspensão de 03 dias. Indagou quais as regras da empresa. Com a palavra, a
Sra. Adriana Lemos, representando SINDESV/PE, afirmou que a conduta é discriminatória e que a tatuagem
não impede o trabalhador de desempenhar funções de vigilante. Informou que não é a primeira vez que
chegam denúncias sobre esse gerente que, na sede da empresa, expõe e envergonha dos vigilantes.
Solicitou que a empresa tome a�tude para conversar com o trabalhador e realizar treinamento para que ele
possa ter respeito. Com a palavra, o Sr. Emmanuel Correia, representando a empresa, informou que, na
função de gerente, o Sr. Esmeraldo tem por dever e obrigação fazer uso do poder potesta�vo do
empregador e tomar medidas sancionatórias e puni�vas necessária. A empresa apurará as informações
trazidas pelo Sindicato. Afirmou que não existe discriminação em relação a pessoa que tenha tatuagem e
que não há restrição ao uso de tatuagem. Com a palavra, a Sra. Ana Paula Cabral, representando a empresa,
informou que não há possibilidade de o trabalhador u�lizar outra roupa que não seja o uniforme.
Esclareceu que a empresa tem ouvidoria para denúncias (que podem ser anônimas) e que são
rigorosamente apuradas. Afirmou que a empresa passa em seus treinamentos a necessidade de respeito e
não admite tratamento discriminatório. Com a palavra, o Sr. Emmanuel Correia, representando a empresa,
informou que a empresa está apurando desde que recebeu o convite para a mediação. Afirmou que há
pessoas que em razão de determinadas funções são mais expostas. Confirmou que os treinamentos são
periódicos e abordam a forma de tratar e a conduta do vigilante. Com a palavra, a Sra. Elaine Cris�na,
representando SINDESV/PE, informou que houve denúncias anteriores contra o Sr. Esmeraldo e que
algumas foram procedentes. Afirmou que as denúncias são reiteradas e solicitou tratamento específico com
o Sr. Esmeraldo. Com a palavra, o Presidente do SINDESV/PE, afirmou que a empresa já foi condenada no
tribunal por causa do Sr. Esmeraldo. Afirmou, ainda, que a empresa é bem conceituada no mercado e não
entende porquê não foi adotada providência. Solicitou registro em Ata de que o Sindicato está avisando e
prevenindo a empresa sobre tragédia que poderá acontecer na empresa, pois os trabalhadores têm limites.
Com a palavra, o Sr. Emmanuel Correia, representando a empresa, afirmou que houve condenações e
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também houve improcedências. Solicitou que o Sindicato também apure as denúncias. Esclareceu que está
fazendo a defesa da empresa e que apurará os fatos. Com a palavra, a Sra. Ana Paula Cabral, representando
a empresa, reiterou que os treinamentos têm sido realizados com frequência e que a empresa inves�gará
os fatos. Afirmou que o canal de denúncias da empresa ainda não recebeu reclamação do Sr. Esmeraldo.
Com a palavra, a Sra. Elaine Cris�na, representando SINDESV/PE, reiterou que as denúncias são reiteradas e
sugeriu que o Sr. Esmeraldo seja transferido para outro setor que não tenha que lidar diretamente com os
vigilantes. Registrou que assédio moral abala psicologicamente o trabalhador e que como serviço é
prestado com armas, pode haver tragédia. Com a palavra, a Sra. Adriana Lemos, representando SINDESV/PE,
afirmou que o Sindicato fez apuração das denúncias recebidas antes de solicitar a mediação. Após debates,
os interessados concordaram que o procedimento de mediação será encerrado e o processo será
arquivado. A presente Ata será enviada aos e-mails indicados para comunicação. 

Documento assinado eletronicamente

MILLENE DINARA PEREIRA SILVA - Mediadora

 

Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo, em
07/12/2021, às 11:19, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 20833929
e o código CRC 9BD6ED2C.
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