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Campanha Salarial 2021
Categoria quer pagamento 

da sentença em 30/6
A assembleia on-line realizada entre os dias 22 e 23/6 decidiu que 

a categoria reivindica o cumprimento da decisão judicial do TRT 
na íntegra no dia 30/6. A categoria também autorizou o 

Sindicato a entrar com todas as ações jurídicas nesse sentido. 
Mais de 73% dos votantes apoiaram essas propostas

AGORA É GREVE e ASSEMBLEIA 
PERMANTENTE!

Outra decisão foi a 
continuidade do uso 
dos coletes nas áreas 

para exigir o cumprimento 
total da sentença e repudiar 
os anunciados descontos 
nos salários do pessoal da 
Manutenção. 

Com relação à sede 
do Sindicato, foi votada a 
continuidade da resistência 
da categoria diante da 
tentativa de Doria tomar a 
nossa sede e buscar o apoio de 
parlamentares, dos movimentos 
sindical, popular e estudantil e 

de quem mais estiver disposto a 
nos ajudar nessa luta.

Precisamos continuar 
mobilizados. Na próxima 
sexta (25/6) realizaremos 
uma assembleia para 
decidirmos nossos próximos 
passos.

#DoriaRespeiteOsMetroviários 
#ASededoSindicatoFica

ASSEMBLEIA on-line, na sexta-feira (25/6). 
Fique alerta! Participe!
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Uma publicação do

EMBARGOS
Sindicato entra na Justiça para 

garantir cumprimento da sentença

O que significam os 
embargos de declaração?

Os embargos de 
declaração têm objetivo de 
esclarecer, corrigir e evitar 
contradições que possam gerar 
interpretações divergentes das 
decisões contidas na sentença. 
A apresentação de embargos 
não suspende a obrigação do 
Metrô de cumprir a Sentença 
Normativa e não há prazo 
para julgamento. Uma vez 
julgados e a partir da data da 
publicação, as partes têm oito 
dias úteis para apresentação de 
recursos. 

O que o Sindicato 

realizou? 
O Sindicato apresentou 

embargos que trataram da 
redação de cláusulas da 
Sentença Normativa com 
possíveis interpretações e/ou 
equívocos no momento de sua 
implementação. Por exemplo, 
no tema da Gratificação por 
Tempo de Serviço, do abono 
salarial entre outros. 

O Departamento Jurídico 
do Sindicato questionou 
também o descumprimento 
do Acordo de Paz. O Metrô 
informou a intenção de 
praticar descontos dos 
trabalhadores da Manutenção 

por causa das manifestações 
realizadas durante a 
Campanha Salarial.

Embargos do Metrô
Em comunicado recente, 

ao contrário do que havia 
afirmado que cumpriria a 
sentença, a empresa noticiou 
a apresentação de embargos 
sobre praticamente todo 
Acordo Coletivo. 

Dessa maneira, o Metrô 
tenta confundir a categoria e 
deixa de pagar os metroviários 
devidamente, descumprindo a 
decisão judicial. Este é mais um 
capítulo da escalada ofensiva 
contra os trabalhadores.

No dia 22/6, o Sindicato apresentou embargos de declaração com o objetivo 
de garantir o cumprimento imediato da Sentença Normativa do TRT. Em 
comunicado no MetrôClick a empresa tenta confundir, afirma que vai cumprir 
a sentença do TRT mas, em seguida, diz que só vai pagar em julho sem data 
definida. Além disso entrou com recurso de embargos de declaração. Entenda 
melhor os embargos segundo o Departamento Jurídico do Sindicato

EM DEFESA DA SEDE

Neste dia 23/6 foram realizados dois atos em defesa da sede com a presença de parlamentares, entidades e movimentos populares
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