
 

 

ANDAMENTOS DOS PROCESSOS 

Atualizado em 25/09/2016 

 

Nº Processo Ação 
0157600-35.2007-5.01.0051 Condutores (as) 15 minutos de Refeição 

Andamentos 
 O Simerj recorreu da decisão da Juíza que individualizou as liquidações/ 
execuções.  O recurso do Sindicato foi acolhido pelo Tribunal para 
determinar que a execução seja coletiva, garantindo, contudo, o direito 
de o empregado promover a execução individual caso seja do interesse 
dele. A empresa recorreu interpondo recurso de embargos de declaração 
contra a decisão da turma que acolheu o recurso do SIMERJ. Sindicato já 
se manifestou sobre o recurso do Metrô. Estamos aguardando decisão 
do recurso de embargos de declaração da empresa.     
 

 

 

Nº Processo Ação 
0164500-46.1993.5.01.0044 Periculosidade Rodometroviários 

Andamento 
Contadoria Judicial refez os cálculos, sendo fixado valor remanescente. 
Processo encontra-se com o contador/perito contratado pelo Sindicato 
para analisar e emitir parecer sobre os cálculos elaborados pelo 
contador da Justiça.  

 

 



Nº Processo Ação 
1050700-02.1993.5.01.0051 Tabela Salarial – Entre níveis 

Andamentos 
A empresa Metrô Rio foi intimada pela Justiça para falar sobre os cálculos 
de atualização apresentados pelo SIMERJ. O prazo para manifestação 
sobre os cálculos de atualização encerrará no dia 28/09/2016. Caso a 
empresa não se manifeste sobre os cálculos do Sindicato, a Justiça 
determinou o prosseguimento da execução da carta de fiança bancária.    

 

Nº Processo Ação 

0226600-62.1992.5.01.0047 Periculosidade dos Pilotos 

Andamentos 

O Sindicato apresentou novos cálculos. A empresa Riotrilhos pediu 
dilação de prazo por mais 90 ( noventa dias) para falar sobre os cálculos 
apresentados pelo SIMERJ. A justiça deferiu a dilação de prazo requerida 
pela Riotrilhos. O prazo de 90 ( noventa ) dias para a Riotrilhos falar sobre 
os cálculos do SIMERJ encerrar-se-á em data de 20/10/2016. Estamos 
aguardando a consumação do prazo de 90 (noventa) dias.      
 

 

Nº Processo Ação 

0106600-78.1996.5.01.0019 13º Salário 1996 
Andamentos 

Expedido mandado de penhora e avaliação do terreno da Riotrilhos. 
Mandado de penhora e avaliação encaminhado para divisão de 
distribuição de mandados. Aguardando oficial de justiça cumprir o 
mandado de penhora e avaliação.   

 

 

Nº Processo Ação 
0001499-67.2010.5.01.0017 Condutores (as) Pag. H. Extra / feriados 

carga horária de 6 horas 
Andamentos 

TST não acolheu o recurso do SIMERJ, sendo mantida a decisão de 2ª 
instância que reformou a sentença da juíza da 17ª Vara do Trabalho para 
julgar improcedente a ação, ou seja, a ação do sindicato não foi acolhida 
pela Justiça. Processo encaminhado ao arquivo.    



 

 

Nº Processo Ação 

0001028-44.2011.5.01.0008 Desvio de Função Agentes de Segurança 

Andamentos 
Estamos aguardando decisão do Tribunal Superior do Trabalho acerca do 
Recurso da Metrô Rio. Processo encontra-se no gabinete da Ministra do 
TST para elaboração de decisão do recurso. Aguardando processo ser 
incluído em pauta para julgamento do recurso da empresa Metrô Rio.  
 
 


