
 

 

 

 

 

REPÚDIO CONTRA A EMPRESA RR DONNELLEY POR PLANEJAR SUA AUTO FALÊNCIA 

EM TOTAL PREJUÍZO AOS 900 COMPANHEIROS GRÁFICOS DE SÃO PAULO E DE SANTA 

CATARINA NO BRASIL. 

A 5ª Conferência Regional da UNI Américas e CONATIG, Confederação Nacional dos Trabalhadores 

Gráficos, em conjunto com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas de Barueri, Osasco e 

Região 

CONSIDERANDO que durante 25 anos os seus profissionais gráficos mantiveram um comportamento 

totalmente profissional e de total confiabilidade e dedicação a empresa por tratar-se de materiais 

gráficas de Impressos de Segurança e por vários anos a mesma executou trabalhos altamente 

confidenciais  contratados junto ao Governo Federal para a execução de Provas do ENEM  entre muitos 

outros trabalhos  junto as maiores empresas do Brasil que foram necessários para  manter a total  

segurança e confiabilidade nos trabalhos; 

CONSIDERANDO que a empresa, sem discussão prévia nem entendimento algum com os trabalhadores 
para uma solução negociada com os Sindicatos, sem prévio aviso e quase oculta, o dia 31 de março de 
2019 comunicou a seus trabalhadores e aos Sindicatos que a partir do dia 1º de abril de 2019 finalizaria 
suas atividades, demitindo a seus profissionais sem estabelecer garantia nenhuma para seus direitos; 
 
CONSIDERANDO que a partir desta atitude totalmente arbitrária contra os interesses de seus 

empregados iniciou-se uma batalha Judicial para conseguir que a empresa cumprisse com suas 

obrigações trabalhistas, inclusive estabeleceu uma enorme dificuldade para permitir a retirada dos 

pertences pessoais dos empregados da empresa; 

CONSIDERANDO também que empresa dificultou ao máximo estabelecer as condições necessárias de 

efetuar Baixas na sua Carteira de Trabalho e no fornecimento dos documentos para a retiradas de seu 

FGTS (Fundo de Garantia por tempo de serviço)  e do salário, assim como o subsídio por desemprego, 

situações que tivessem se resolvido de maneira rápida se não fosse planejada esta declaração de Auto 

Falência concebida premeditadamente para dificultar ao máximo o cumprimento dos direitos dos 

trabalhadores gráficos 

CONSIDERANDO também que para conseguir que os créditos dos trabalhadores fossem habilitados no 

processo da Auto Falência depois de vários meses foi necessário todo o esforço do Sindicato Gráficos 

dos de Barueri Osasco e Região que financiou alimentação e transportes para que os trabalhos de 

contabilidade pudessem ser agilizados e assim os trabalhadores tivessem seus créditos habilitados junto 

ao poder Judiciário para o andamento do processo; 

 



 

 

 

 

CONSIDERANDO que a CONATIG E O SINDIGRÁFICOS já efetuaram gestões junto à Embaixada da 

América do Norte, ao Ministério da Justiça, a Promotoria Pública, neste caso foi aberto um Inquérito 

Policial onde foram notificados seus representantes para dar posições do porque a empresa que 

segundo nosso entendimento agiu de forma premeditada utilizando um mecanismo Jurídico, quando 

deveria ter respeitado e garantido no mínimo o pagamentos dos direitos de seus fieis trabalhadores  

deixando todos na rua da amargura sem quaisquer previsão de garantias da quitação dos seus direitos 

trabalhistas; 

 

CONSIDERANDO que a empresa com esta atitude de se aproveitar do processo de Auto Falência 

transferiu sua responsabilidades para o poder Judiciário por meio de AJ Administrador Judicial, que tem 

gerado enormes dificuldades para os trabalhadores com o isolamento da participação e mediação do 

Sindicato sem procurar estabelecer um diálogo com os trabalhadores para  alcançar  as  condições 

necessárias para que possam ser agilizadas as tratativas para  a  quitação dos direitos dos trabalhadores 

gráficos; 

CONSIDERANDO que o AJ Administrador Judicial está operando com uma pequena parte dos 

trabalhadores e até o presente momento vem descumprindo as obrigações legais de prestar contas 

mensais e de como está sendo efetuados as despesas e receitas da empresa em que apesar de todas as 

petições Judiciais que o Sindicato tem protocolado na Justiça durante este longo período da decretação 

da Auto Falência; 

Frente a todo o exposto, a 5ª Conferência Regional da UNI Américas, realizada de forma virtual os dias 

3 e 4 de dezembro de 2020, com a participação de mais de  

RESOLVE: 

• Expressar o profundo repúdio contra a atitude intransigente e arbitrária da EMPRESA RR 

DONNELLEY contra os interesses de seus funcionários, que, valendo-se de maneira premeditada 

da declaração de falência, descumpriu com as obrigações legais para a devida liquidação de suas 

obrigações trabalhistas, e inclusive impediu aos empregados a retirada de suas pertenças 

pessoais da empresa. 

• Exigir à direção da empresa na sua casa matriz nos Estados Unidos que utilizem todos os recursos 

para retomar o diálogo com a participação e mediação do Sindicato, para alcançar as condições 

necessárias para agilizar a liquidação dos direitos trabalhistas dos trabalhadores gráficos da 

mesma forma que agiu ao utilizar os recursos financeiros de seu grupo econômico para o 

pagamento de dívidas com bancos credores, dias antes de decretar de forma premeditada sua 

falência, o que demonstra que conta com as condições financeiras devidos às altas rendas que 

se consolidaram durante muitos anos, além de ser um Grupo Econômico Multinacional. 



 

 

 

 

 

• Encaminhar uma mensagem de solidariedade e apoio à filiada, a CONATIG, Confederação 

Nacional de Trabalhadores Gráficos, ao Sindicato de Trabalhadores das Indústrias Gráficas de 

Barueri, Osasco e Região e aos 900 trabalhadores gráficos da Empresa RR DONNELLEY, 

distribuídos em duas empresas em São Paulo e em Santa Catarina. 

 

¡Por direito e por justiça! 

 


