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O Sindicato pleiteia na ação o pagamento das diferenças salariais em 
virtude dos Agentes de Segurança terem herdando os serviços dos oficiais 

de estação sem que houvesse uma compensação pelo aumento das 

atividades.  

A sentença condenou o Metrô ao pagamento das diferenças salariais, tendo 

a mesma transitada em julgado, ou seja, a decisão judicial condenatória 

tornou-se imutável, indiscutível. Após o Sindicato ter apresentado cálculos 
no processo, a Justiça determinou que a execução não ocorresse 

coletivamente, ou seja, segundo a Justiça, a execução deveria ocorrer 

individualmente. O SIMERJ recorreu da decisão do juiz e conseguiu 
junto ao TRT 2ª instância que a execução voltasse a ser coletiva, 

porém o Metrô recorreu da decisão do Tribunal Regional do Trabalho do RJ 

objetivando que a execução seja individual e não coletiva. Em 10/03/22, 
o Sindicato se manifestou sobre o recurso do Metrô. O processo 

será remetido ao TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO  para julgar 

o recurso do Metrô.  Deve ser ressaltado que o processo é FISICO e 
devido à pandemia (COVID-19),  o Tribunal do RJ não estava atendendo 

advogados de forma presencial o que fez com que o processo 

permanecesse sem movimentação. Após o Tribunal ter retornado à 
atividade presencial, foi possível acessar os autos físicos para darmos 

prosseguimento ao andamento do processo.      

Aguardar decisão do TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO sobre a forma de 
execução. 

Obs.:  O Jurídico do SIMERJ irá despachar com o Desembargador 

Presidente do TRT a fim de obter autorização da Justiça através de carta 
de sentença para apresentar cálculos atualizados e incluir neles as multas 

que foram aplicadas ao Metrô pelo Tribunal do Trabalho, como também 

inserir eventuais A.S. que não constaram dos primeiros cálculos outrora 
apresentados no processo. Se a Justiça deferir o pedido do SIMERJ, 

agilizaremos a elaboração dos cálculos e daremos inicio a liquidação =  ( 

apurar valores devidos a cada um dos integrantes do processo). 
Finalmente, informamos que o processo está sendo digitalizado pelo 

Sindicato ( 14 volumes) a fim de colocarmos em prática a estratégia 
quanto a autorização da Justiça para iniciarmos a  liquidação do processo 

= apurar valores devidos a cada A.S. que faz jus ao direito das diferenças 

salariais.  
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Reiteramos que o Metrô não mais discute no recurso o mérito ( direito as 

diferenças salariais decorrentes do acumulo de função),mas sim a forma 

de execução, ou seja, se coletiva ou individual. Devemos aguardar a 
decisão do TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO sobre a forma de 

execução. Brevemente traremos novas informações acerca do andamento 

do processo.  
Qualquer dúvida acessar o sitio eletrônico: www.trt1.jus.br  - consulta 

processual – digitar o número do processo:  0001028-

44.2011.5.01.0008   e clicar em consultar.  
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