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INFORME SOBRE O PROCESSO 4,44% 

 

 

 
  
 

Na última sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021, às 14 horas, pela plataforma 

Zoom foi realizada reunião entre a PGE (Procuradoria Geral do Estado do Rio de 

Janeiro), ASJUR – SETRANS – Assessoria Jurídica da Setrans, e o SIMERJ – nova direção, 

representado pelo seu Departamento jurídico.  

Na reunião, ficou acordado entre as partes que todos os processos de 

responsabilidade da RIOTRILHOS serão corrigidos com juros de 1% ao mês, acrescidos 

da correção monetária estabelecida na sentença.  

A PGE e a ASJUR – SETRANS, acataram a proposta do departamento jurídico do 

SIMERJ, para que seja feita uma petição conjunta, junto à Justiça do Trabalho, com 

o objetivo de agilizar a expedição das RPVs – Requisições de Pequeno Valor -, para 

o pagamento do valor do crédito trabalhista que não ultrapasse 20 (vinte) salários 

mínimos.  

Os cálculos contidos em cada processo serão examinados pela área contábil 

da PGE, uma vez estando de acordo com a sentença, não haverá nenhum 

obstáculo para emissão das RPVs.  

Uma vez expedida a RPV em nome do beneficiário da ação, o prazo para o 

pagamento será de 60 dias na forma da lei, cujo prazo será iniciado após a 

expedição da RPV.  

A nova diretoria do SIMERJ, em cumprimento a Legislação vigente não cobrará 

honorários de qualquer espécie, ou qualquer valor de contribuição de forma 

compulsória.  

É importante destacar que não haverá qualquer deságio acerca dos valores 

apurados nos processos de execuções do 4,44.  

Finalmente, esclarecemos aos interessados que tão logo ocorra o pagamento 

da RPV por parte da RioTrilhos nos autos de cada processo, e sendo expedido o 

alvará judicial de liberação do valor devido a cada metroviário (a), o Sindicato 

entrará em contato com o interessado (a) para comparecer à sede do SIMERJ a fim 

de receber os seus créditos trabalhistas.  

Portanto, pedimos aos senhores (as) que aguardem o contato por parte do 

Sindicato.     

 

 

Atenciosamente, 
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