
      

NOTA OFICIAL 

 

AOS EX-TRABALHADORES DA UTC REPRESENTADOS 

PELO SINTPICC JUDICIALMENTE 

 

 O Sindicato dos Trabalhadores de Pintura Industrial e 

Construção Civil de Macaé e região-SINTPICC, vem por intermédio 

de sua Diretoria e seu Departamento Jurídico informar sobre a 

Assembleia de Credores no dia 13/04/2018 acontecida em São 

Paulo. 

 Inicialmente cumpre ressaltar que o SINTPICC sempre 

privilegiou e continuará assim privilegiando a Ação Coletiva 

Trabalhista e as reclamações trabalhistas individuais dos 

trabalhadores da UTC, pois são nestas reclamatórias em que o 

trabalhador tem a maior certeza do recebimento de seus direitos 

trabalhistas, além das multas dos artigos 467 e 477 da CLT, PLR, 

danos morais e materiais. 

 Sendo importante ressaltar que os trabalhadores estão sendo 

convocados para suas audiências individuais, tendo diversos com 

sentenças e já caminhando para os recursos, porém, todos serão 

chamados individualmente ou pela ação coletiva principal do 

SINTPICC. 

 A maior garantia para recebimento dos débitos trabalhistas é a 

presença da Petróleo Brasileiro S/A-PETROBRÁS, a qual vem sendo 

condenada de forma subsidiária nos processos trabalhistas, todavia 

temos que ter a consciência que existem inúmeros recursos no 

âmbito processual e devemos aguardar até o trânsito em julgado. 

 Já com relação à Recuperação Judicial, estivemos 

presentes na ASSEMBLEIA DE CREDORES realizada no dia 

13/04/2018 às 12h no Hotel Novotel Jaraguá São Paulo. 

É importante explicar aos senhores que em uma Assembleia 

deste porte, o voto equivale ao seu crédito, e neste caso, os BANCOS 

EM SUA MAIORIA POSSUEM UM CRÉDITO DE CERCA DE 2    



 

 

 

BILHÕES DE REAIS, MUITO SUPERIORES AOS CRÉDITOS DOS 

TRABALHADORES, que está em torno de 100 milhões de reais.  

Sendo assim, o voto dos Bancos sempre será o DECISIVO. 

Então, em resumo, apesar de todos os esforços do SINTPICC, ao 

iniciar a ASSEMBLEIA, OS BANCOS FIZERAM NOVO PEDIDO DE 

ADIAMENTO POR 60 DIAS. HOUVE UM DEBATE FERVOROSO, 

NO QUAL O PRESIDENTE DO SINTPICC, argumentou sobre o 

ABSURDO DO ADIAMENTO, outros credores também 

questionaram. 

OS BANCOS REPRESENTAM cerca de 85% DOS 

CRÉDITOS, e diante do presente, a ASSEMBLEIA foi adiada para o 

dia 11/06/2018 às 11h no mesmo local, com o compromisso 

requerido pelo SINTPICC, RATIFICADO PELO ADMINISTRADOR 

JUDICIAL de que as recuperandas façam o maior esforço possível 

de aparar estas arestas junto aos demais credores, bem como se 

comprometeu a protocolar o Plano atualizado de Recuperação 

Judicial até o dia 28/05/2018, com prazo suficiente para apreciação 

de todos e com votação de aprovação ou não em 11/06/2018. 

Os trabalhadores precisam ter a consciência que o SINTPICC 

sempre alertou da morosidade de uma Recuperação Judicial, a 

presença de credores mais poderosos e que possuem o voto decisivo 

e possibilitam o adiamento NEFASTO, INJUSTO em detrimento de 

trabalhadores. O MELHOR CAMINHO SEMPRE FOI A JUSTIÇA DO 

TRABALHO, a qual até hoje, as pessoas conseguiram receber algo. 

PELA RECUPERAÇÃO NINGUEM RECEBEU NADA AINDA. 

Mas continuaremos nas duas frentes, buscando o mais rápido 

possível que os trabalhadores recebam, porém não depende 

somente de nossos esforços. 

AS AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS CONTINUAM E EM NADA 

TEM HAVER COM ASSEMBLEIA DE CREDORES EM SÃO PAULO, 

no qual trata-se do processo de recuperação judicial promovido pela 

própria UTC, a qual de forma bastante LENTA vem conduzindo estes 

trabalhos e trazendo sérios prejuízos a categoria. 

A LUTA CONTINUA, EVITEM BOATOS, AS INFORMAÇÕES 

PRECISAS SEMPRE ESTARÃO NO SITE DO SINTPICC OU 

PESSOALMENTE NA SEDE, NO DEPARTAMENTO JURÍDICO. 



 

 

 

O SINTPICC NUNCA APOIOU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

e os fatos demonstram nossa opinião, pois lá apenas verificamos são 

atrasos, suspensões e muito menos o interesse em pagar os 

senhores trabalhadores, todavia não vamos descartá-la e muito 

menos menosprezar, mantendo nosso foco também em buscar 

receber os créditos dos senhores por lá. MAS TENHAM A 

CONSCIÊNCIA QUE O NOSSO VOTO NÃO SERÁ NUNCA 

MAIORIA. E POR ESTE MOTIVO SOMOS OBRIGADOS A SER 

VOTO VENCIDO PELA MAIORIA DA ASSEMBLEIA QUE SEMPRE 

SERÁ OS BANCOS. 

Não se iludam com a Recuperação Judicial, que já se arrasta 

por quase 1 ano, sem nenhum bem ter sido negociado para 

pagamento dos trabalhadores. 

PORÉM, as reclamações trabalhistas, a Ação Coletiva, que 

tramitam na JUSTIÇA DO TRABALHO nos dão a garantia do 

caminho certo e de valores muito maiores para os trabalhadores. 

Desejamos a todos uma boa semana e continuamos na briga, 

fiquem com DEUS! 

 

 

Atenciosamente, 

 

João Rodrigues Vieira-PRESIDENTE SINTPICC 

 

Dr. Leonardo Lessa Rabello-ADVOGADO SINTPICC 

  


