
ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO Nº 002.PE .0460.018249.2023
 
PROCESSO Nº 13623.100064/2023-29
DATA: 01/03/2023 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 
ASA BRANCA SEGURANCA PRIVADA LTDA 
INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA 
 
ASSUNTO: Mediação por Descumprimento
 
Aos 01 dias do mês de março de 2023, 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, ANDREZA DOS
SANTOS FRANCISCO, JOSÉ VOLEMBERG FERREIRA LINS FILHO representando o(a) ASA BRANCA
SEGURANCA PRIVADA LTDA. Consignamos a participação do Senhor Geanio Bruno Vladimir Braga de Brito,
CPF: 072 252 714 40. O Empregador lembrou que nesta reunião apresentaria verbas rescisórias e retenções de
valores por força contratual na PETROBRAS. O Empregador se disse surpreso pela PETROBRAS não participar,
para se fazer ajustes sobre as retenções. Apresentou valores a PETROBRAS (Gerente Rosemberg) e não recebeu
resposta até o momento. Estima que, arredondado, o valor retido pela PETROBRÁS está em 264 mil reais. Já a
planilha da rescisão alcança o valor de 360 mil reais. Diferença de 100 mil reais. Tem interesse em pagar e pagará.
Apenas precisa fechar o encontro de contas com a PETROBRÀS. Precisa negociar com o Sindicato a forma de
pagamento da diferença. Propõe uma negociação entre a Asa Branca, o Sindicato e o MPT para se fazer Acordo
Coletivo para o pagamento das verbas rescisórias. O Sindicato pede que seja apresentada proposta para ser feita a
assembleia com os trabalhadores interessados e perguntou sobre a possibilidade de pagamento das verbas
rescisórias sem contar com os valores retidos pela PETROBRAS. O empregador se comprometeu a estudar a
viabilidade para pagamento diretamente com os recursos da própria empresa e informará ao Sindicato. O Sindicato
pediu a relação com valores de todos os trabalhadores, com documentação pertinente, especialmente com o PPP.
O Empregador informou que em dez dias apresenta a relação com todos os débitos rescisórios e documentos
rescisórios completos, em especial PPP, com baixa na CTPS e apresentará plano de pagamento direto ao
sindicato. Se houver aprovação no sindicato em assembleia, voltam ao MTE para fechamento de acordo. O
Sindicato pede para que seja deixado claro que só farão parte do acordo os trabalhadores que assinarem lista
específica de presença na assembleia. O Sindicato sugeriu que o pagamento das verbas se desse em três
parcelas. O Empregador informou ser inviável a sugestão e que fará uma nova proposta. As partes acordaram uma
nova reunião para o dia 17.04.2023. 15h.
 
 
 
FRANCISCO JOSE FIGUEIREDO SILVA 
MEDIADOR 
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