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AS DESISTÊNCIAS
Na época, a CSN iniciou uma grande campanha
para que os trabalhadores da empresa
desistissem do processo da URP, sob pena de
demissão e outras ameaças. Isso ocorreu na
preparação do processo de privatização.

MUITO CUIDADO
Diante da nova legislação trabalhista, o
trabalhador, caso perca na Justiça, terá que
arcar com as custas do processo. E ainda pagar
custas dos honorários advocatícios da parte
vencedora.

Trabalho de Volta Redonda
entendeu que a CSN (de fato)
havia conseguido comprovar o
pagamento da URP e novamente
determinou o arquivamento do
processo.

Inconformado, o departamento
jurídico do sindicato novamente
recorreu e obteve outra vitória
no TRT/RJ.

2ª VITÓRIA

Novamente, o processo retor-
nou a Vara do Trabalho de
Volta Redonda e o sindicato
pediu ao Juiz que fosse deter-
minada uma perícia contábil
para apurar os valores devidos
e  determinar que ainda teria
direito ao crédito, já que muitos
desistiram ou renunciaram. E
outros que, por motivos variados,
não teriam direito ao valor.

COMO ESTÁ A SITUAÇÃO
ATUAL DO PROCESSO?

Atualmente, a Justiça determinou
que a CSN pagasse os honorários
do perito para que seja iniciada a
perícia contábil. Ou seja, os
cálculos dos valores a que tem
direito cada um dos beneficiados.

Diante das notícias que têm
circulado nas redes sociais,
sobre o Processo da URP/
CSN, a direção do Sindicato
dos Metalúrgicos esclarece:

O QUE É A URP?

É Unidade de Referência de
Preços, que foi criada em 1987,
através do Plano Bresser, para
calcular as perdas inflacio-
nárias dos 3 meses de conge-
lamento de salários. Assim, a
seguir, a cada trimestre, eram
calculadas as perdas e corrigi-
dos os salários.

Na época, diante de várias
medidas e planos do governo,
que afetaram os salários dos
metalúrgicos, o departamento
jurídico do sindicato entrou na
Justiça, requerendo as perdas
e, com muitos incidentes pro-
cessuais, o juiz determinou
realização de perícia e perícia
contábil.

ENTENDA O TRÂMITE
DO PROCESSO

Em 2006, com a nova direção
do sindicato, o departamento
jurídico, através do seu diretor

Silvio Campos, constatou que
o processo estava parado há
18 anos no STF. O diretor
jurídico foi pessoalmente a
Brasília tentar que processo
voltasse a tramitar. O que, de
fato, conseguiu.

1ª VITÓRIA

O processo da URP foi
finalmente julgado pelo STF,
tendo sido proferida decisão
favorável ao sindicato. Em
seguida, o processo retornou
para a Vara do Trabalho de
Volta Redonda, mas foi ar-
quivado, após a CSN ter ale-
gado que já havia sido pago os
valores aos trabalhadores.

NOVA BATALHA JUDICIAL

Diante do arquivamento, o
sindicato travou nova batalha
judicial, já que não concordou
com a alegação da empresa,
pedindo que o processo fosse
desarquivado e que a CSN
comprovasse, por meio de docu-
mento, o pagamento da URP aos
trabalhadores.

Depois de muitos incidentes
processuais, o juiz da Vara do


