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PROCESSO Nº 13623.105553/2022-96
DATA: 13/12/2022 HORA: 14:00 horas
PARTICIPANTES:
SIN EMP EMPR SV TRAB TRANVA SV EMPR PESS C FO ESP SV PE 
SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
CEB SEGURANCA LTDA 
USINA SEGURANCA DE VALORES LTDA 
 
ASSUNTO: Mediação por Descumprimento
 
Aos 13 dias do mês de dezembro de 2022, às 14:00 horas, na Gerência Regional do Trabalho de PE na presença
do(a) Mediador(a) FRANCISCO JOSE FIGUEIREDO SILVA, compareceram JOSE INACIO CASSIANO DE SOUZA
representando o(a) SIN EMP EMPR SV TRAB TRANVA SV EMPR PESS C FO ESP SV PE, JULIANA
CONSTANTINO DA SILVA representando o(a) CEB SEGURANCA LTDA, GUILHERME PAIVA, ROBERTA
CISNEIROS BIONDI, EMERSON MOISES DE SANTANA representando o(a) USINA SEGURANCA DE VALORES
LTDA. O Sindicato explicou que o tema da reunião é a preocupação com a sucessão de contrato no tomador
CEASA, uma vez que a CEB encerrou o contrato, que será assumido pela Usina Segurança. O Sindicato declara-
se preocupado com os trabalhadores e pugna para 100% dos trabalhadores sejam contratados pela Usina
Segurança, além de mostrar preocupação quanto ao pagamento das verbas rescisórias pela CEB. Drª Juliana, pela
CEB, informou que foram pegos de surpresa com o fim do contrato. Dia 02.012023 a CEB pretende que tenha
início o Aviso Prévio trabalhado. A Usina Segurança assumirá o contrato em 01.02.2023. Pagamento de rescisão:
proporáparcelamento em 4 vezes a partir de fevereiro a maio de 2023, cumprindo rigorosamente todas as
obrigações decorrentes do contrato de trabalho e seu encerramento. O representante da Usina Segurança, Dr.
Guilherme Paiva, explicou que não se trata de uma sucessão de contratos. A USINA venceu a licitação. "Por esse
fato (de que passará a prestar serviços ao CEASA), a Usina tem interesse em contratar novos funcionários, mas
que só serão contratados após o devido processo seletivo. Assim, o compromisso da Usina é tentar aproveitar
todos os ex-funcionários da CEB que atuam no CEASA, para participarem de processo seletivo, o que não garante
a manutenção do trabalho deles junto ao CEASA. Pediu lista de empregados interessados em participar de
processo seletivo. O Sindicato informa que fará uma assembleia na próxima sexta-feira, para se colocar a proposta
de parcelamento em votação. Defende o pagamento das parcelas rescisórias de uma única vez. Se assembleia
concordar informará às partes na próxima segunda-feira. O Sindicato pediu que a CEB se comprometesse a
entregar os PPP no ato da rescisão. A CEB aceitou o compromisso. A USINA pediu para agendar o dia 19.12.2022
para "a CEB entregar a lista dos seus empregados que atuavam junto ao CEASA", tendo sido acordado entre as
partes. Caso haja contraproposta para o pagamento das rescisões, o Sindicato informará às partes. A mediação
será mantida em aberto até o dia 20.12.2022, aguardando a necessidade de continuidade do processo ou não.
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