
ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO Nº 002.PE .0460.088975.2021
 
PROCESSO Nº 13623.103539/2021-77
DATA: 20/12/2021 HORA: 14:00 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 20 dias do mês de dezembro de 2021, às 14:00 horas, na Gerência Regional do Trabalho de PE na presença
do(a) Mediador(a) FRANCISCO JOSE FIGUEIREDO SILVA, compareceram ADRIANA LEMOS DO AMARAL
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. Em ambiente virtual, o Sindicato reportou que em assembleia os
trabalhadores ratificaram o acordado anteriormente quanto ao pagamento dos valores rescisórios, além de
aceitarem a proposta de renunciarem à multa definida no artigo 477 da CLT. O empregador informou que os
valores devidos de FGTS não serão depositados na conta vinculada, mas transferidas ao Sindicato junto com os
valores rescisórios para serem pagos diretamente aos trabalhadores. O Sindicato concordou com a proposta. O
Sindicato inquiriu o empregador sobre a liberação das guias de Seguro Desemprego e foi informado que tais guias
foram emitidas e disponibilizadas e que até o momento apenas três interessados não as haviam retirado. O
Sindicato solicitou do empregador os valores devidos aos trabalhadores para que os pagamentos pudessem ser
feitos. Interessado no assunto, o representante do CPRH informou que após o recebimento da ata estima que em
oito dias poderá concluir o termo de cessão de crédito, que fará com que as verbas rescisórias acertadas possam
ser quitadas. O empregador pediu prazo até o dia 15/01/2022 para apresentar os valores de cada empregado,
comprometendo-se a comunicar as outras partes, caso consiga fazê-lo em período menor. O Sindicato aceitou o
prazo proposto e a reunião foi encerrada, com a lavratura da presente ata e o encerramento do processo de
mediação.
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