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SERJUSMIG
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCURAÇÃO

Pelo
presente
instrumento
de
mandato,
SERJUSMIG - SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa,
apartidária, com personalidade jurídica adquirida em 02.05.90, pelo registro no Cartório
de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - Jero Oliva, conforme
averbação n° 01, registro 74.511, Livro A, com a inscrição no CNPJ sob o n°
20 250.353/0001-57, com sede na Av Amazonas, 2 086, Barro Preto, Belo Horizonte,
Minas Gerais, Cep.: 30.180.003, neste ato representado por sua Presidenta, Sandra
Margareth Silvestrini Souza, brasileira, casada, servidora pública estadual, Matrícula
PJPI-5575, CPF/MF 858.013.726-87, Carteira de Identidade M-6589285 SSP/MG,
nomeia e constitui como seus bastantes procuradores os advogados HUMBERTO
LUCCHESI DE CARVALHO, OTÁVIO AUGUSTO DAYRELL DE MOURA,
RODRIGO MENEZES CARVALHO, GUILHERME VERSIANI GUSMÃO
FONSECA, PRISC1LLA GUSMÃO FREIRE, GUILHERME HENRIQUE DIAS
BRAGA, GUILHERME PEREIRA GONÇALVES, JOÃO VICTOR DE SOUZA
NEVES, os quatro primeiros casados, os demais solteiros, com escritório na Rua
Tomás Gonzaga, 802, Conjunto 706/707, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte, Minas
Gerais, Cep: 30.180 140, inscritos, respectivamente, na OAB/MG sob os números
58.317, 81.814, 72.326, 97.884, 120.445, 28.431-E, 30.828-E, 31.178-E, advogados
que estão recebendo a presente procuração e exercendo a atividade de advocacia na
condição de sócios e associados, respectivamente, da pessoa jurídica de direito privado
denominada Lucchesi Advogados Associados, inscrita na OAB/MG sob o número 337,
respectivamente, aos quais outorgo os poderes das cláusulas "adjudicia" e "ad judicia
et extra", bem como os gerais para o foro, a fim de que os mesmos promovam a defesa
de seus direitos, interesses e obrigações no contencioso administrativo e/ou judicial em
repartição pública, instância ou tribunal, especialmente para requerer nos autos do
agravo de instrumento 853275-RJ (processo com reconhecimento de repercussão
geral pelo Plenário Virtual do STF), a admissão como terceiro interessado, como
assistente dos agravados junto ao Supremo Tribunal Federal , pugnando pela
confirmação do acórdão proferido pela 16 Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro que declarou a ilegalidade do desconto nos vencimentos
dos agravados dos dias não-trabalhados em virtude da greve, podendo ainda, no fiel
cumprimento deste mandato, acordar, concordar, transigir, desistir, receber, dar quitação
e inclusive substabelecer, restando-se, desde já, registrado que o outorgante tem plena
compreensão que o exercício da advocacia representativa situa-se na categoria de
atividade de meio e não de resultado.
Belo Horizonte, 10 de abril de 2012

SERJUSMIG
Sandra Margareth Silvestrini Souza/Presidenta

Av. Amazonas, 2116 - Barro Preto - CEP 30180-003 - Belo Horizonte - MG - PABX: (0**31) 3025-3500 - FAX: 3025-3521
serjusmig@serjusmig.org.br

SERJUSMIG
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

O SERJUSMIG - Sindicato dos Servidores da Justiça do
Estado de Minas Gerais, CNPJ 20250353/0001-57, declara, para os devidos
fins, que o quadro de pessoal da Justiça de Primeira Instância do Poder
Judiciário mineiro conta com 14.831 (quatorze mil, oitocentos e trinta e um)
servidores, sendo que, dos quais: 13.026(treze mil e vinte seis) servidores
estão em atividade e 1.805(hum mil e oitocentos e cinco) servidores são
aposentados, conforme informações da Central do Servidor(CENAT) do
TJMG.
Declara, ainda, que possui, nesta data, 10.027(dez mil e vinte
e sete) servidores filiados.

Por ser verdade, firma o presente.

Belo Horizonte, 10 de abril de 2012.
Sandra Margareth Sivestrini de Souza
Presidente SHMl s\ H .

Av. Amazonas, 2116 - Barro Preto - CEP 30180-003 - Belo Horizonte - MG - PABX: (0"31) 3025-3500 - FAX: 3025-3521
serjusmig@serjusmig.org.br
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Brasília, 26 de março de 2012 - 16:21
Noticias STF
Sexta-feira, 23 de março de 2012

Desconto em vencimentos por dias parados em razão de greve tem repercussão geral
O Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do Plenário Virtual, reconheceu a existência de repercussão geral em matéria
discutida no Agravo de Instrumento (AI) 853275, no qual se discute a possibilidade do desconto nos vencimentos dos
servidores públicos dos dias não trabalhados em virtude de greve. Relatado pelo ministro Dias Toffoli, o recurso foi
interposto pela Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faotec) contra decisão da 16a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), que declarou a ilegalidade do desconto.
Para o TJ-RJ, o desconto do salário do trabalhador grevista representa a negação do próprio direito de greve, na medida
em que retira dos servidores seus meios de subsistência. Aiém disso, segundo o acórdão (decisão colegiada), não há norma
legal autorizando o desconto na folha de pagamento do funcionalismo, tendo em vista que até hoje não foi editada urna lei
de greve específica para o setor público.
De acordo com o ministro Dias Toffoli, a discussão acerca da efetiva implementação do direito de greve no serviço público,
com suas consequências para a continuidade da prestação do serviço e o desconto dos dias parados, é tema de índole
eminentemente constitucional, pois diz respeito à correta interpretação da norma do artigo 37, inciso VII, da Constituição
Federal.
O ministro reconheceu que a discussão pode se repetir em inúmeros processos, envolvendo interesses de milhares de
servidores públicos civis e da própria Administração Pública, circunstância que recomenda uma tornada de posição definitiva
do Supremo sobre o tema.
"A questão posta apresenta densidade constitucional e extrapola os interesses subjetivos das partes, sendo relevante para
todas as categorias de servidores públicos civis existentes no país, notadamente em razão dos inúmeros movimentos
grevistas que anualmente ocorrem no âmbito dessas categorias e que fatalmente dão ensejo ao ajuizamento de ações
judiciais", afirmou o ministro Dias Toffoli.
No caso em questão, servidores da Faetec que aderiram à greve, reali/ada entre os dias 14 de março e 9 de maio de 2006,
impetraram mandado de segurança com o objetivo de obter uma ordem judicial que impedisse o desconto dos dias não
trabalhados. Em primeiro grau, o pedido foi rejeitado. Porém, a 16a Câmara Cível do TJ-RJ reformou a sentença, invocando
os princípios do devido processo iegal e da dignidade da pessoa humana.
O entendimento do TJ-RJ foi o de que, não havendo lei específica acerca de greve no setor público, não se pode falar em
corte ou suspensão de pagamento de salários dos servidores por falta de amparo no ordenamento jurídico. "Na ponderação
entre a ausência de norma regulamentadora e os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana,
devem prevalecer estes últimos", diz o acórdão.

Processos relacionados
AI 853275
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Enviar esta notícia pra um amigo
Praça dos Três Poderes - Brasília - DF - CEP 70175-900 Telefone: 55.61.3217.3000

http://www.stf.jus.br/portal/gcral/verlmprcssao.asp

26/3/2012

Supremo Tribunal Federal
l nnii • mi tiiÉi IAIJB.••........- _

**•* l

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

MINISTRO

DIAS

TOFFOU. RELATOR DO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 853.275/RJ.

ELEJÉK
A FUNDAÇÃO DE APOIO A ESCOLA TÉCNICA - FAETEC, representada por
Procurador do Estado do Rio de Janeiro, vem, nos autos do recurso em epígrafe, expor e
requerer o que se segue.
Vossa

Excelência recentemente

conferiu

provimento

ao

Recurso

Extraordinário n° 595.144/RJ1, interposto em face de acórdão que concedera mandado
de segurança para impedir a Administração Pública de proceder ao desconto dos dias
paralisados, em função de greve de servidores públicos, controvérsia exposta também
nos presentes autos.
Fê-lo na linha e para a melhor aplicação da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal.
Não obstante a consolidada orientação da Corte sobre a matéria, o tema
controvertido não foi até o momento submetido à apreciação do Plenário Virtual.
Assim, à luz da relevância da matéria, a Agravante pede seja submetida a
controvérsia ao Plenário Virtual, com o reconhecimento da repercussão geral.
Brasília, 15 de fevereiro de 2012.
fa Costa Santos JÚBÚ
Procurador do Estado do Rio de Janeiro

1 Cópia da decisão em anexo
PA E-H/8056/2006

Documento assinado digital mente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autonticarDocumento.asp sob o número 1748649
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AI 853275 - AGRAVO DE INSTRUMENTO (Eletrônico)
[Ver peças eletrônicas]
RJ - RIO DE JANEIRO
MIN. DIAS TOFFOLI
FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA - FAETEC
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RENATO BARROSO BERNABE E OJTRO(A/S)
PAULO GUILHERME LUNA VENANCIO
Andamentos
Data
16/03/2012
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Jurisprudência Deslocamentos
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Decisão. O iribuiial reconheceu a
existência de repercussão geral da
questão constitucional suscitada, vencido
o Ministro Marro Aurélio, Niio se
manifestaram os Ministros ( piso de Mello,
Gilmar Metidos o Joaquim líarbosa.
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Prédio das Varas da Fazenda: 6/3/2012 - GREVE de ADVERTÊNCIA e AGE!
rça, 6/3/2012. TODOS PARADOS « presentes à Assembleia, a partir da» 12h!
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GREUE de advertência e AGE nas Varas
de fusntomitoetofawtoteBR
Amanhã, terça-fdra, 6/3/2012. vamos
PARAR. e. a Partir das 12h. TODOS à AGE!
HOJE, 6/3/2012 (torça-teira), é dia de "GREVE DE ADVERTÊNCIA", no prédio que abriga as Varas da Fazenda Publica Estadual e Autarquias de Beto
Horizonte. Apenas os plantões para atendimento de medidas urgentes funcionarão (o equivalente a 30% dos/as profissionais de cada Vara). Quem estiver
parado NÃO registrará o ponto eletronico, mas assinara o PONTO PARALELO do SERJUSMtG. Mais: conforme deliberado na Assembleia Geral (AGE) da
categoria (realizada dia 29/2), nesse mesmo dia da GREVE, 6 de março, a partir das 12h, os senadores e as servidoras daquele prédio farão uma nova
Assembleia na calcada do edifício (Rua Gonçalves Dias, 1260 - Praça da Liberdade. Leia o Boletim de convocação da AGE, clicando aqui). Nessa
nova AGE, a categoria devera conhecer o laudo do perito independente, indicado pelo SERJUSMIG, e poderá deliberar a continuidade (ou não) da GREVE,
assim como debater ações futuras (em prol de SEGURANÇA, SALUBRIDADE e TRANQUILIDADE para trabalhar). Entretanto, o que o SERJUSMIG e
os(as) profissionais esperam ê que, até o horário da AGE (12h), o Tribunal de Minas (TJMG) apresente um LAUDO OFICIAL que lhes garanta
tranquilidade e segurança para trabalhar (algo que não foi conseguido até momento com as "respostas", até então, dadas pela Casa - retornos que
não contemplam as perguntas que temos feito - algumas das quais disponíveis ao final deste texto).
Afinal, como temos INSISTENTEMENTE ressaltado, a segurança no edifício AINDA não está comprovada. Tal segurança só poderá ser garantida a partir
do momento em que o TJMG realizar a medição/pesagem dos processos remanescentes nas Varas. Por ora, apenas foi apurado e explicitado
oficialmente pela Casa è que o local só pode ser seguro SE aplicado, hoje (2012), o layout que o TJMG desenvolveu para aquelas Varas, em 2009.
Porém, até o momento, o TJMG NÃO informou, nem sequer, qual é o ATUAL peso sobre as lajes das Secretarias (apôs o remanejamento de processos), e
nem se a distribuição desses processos sobre tais lajes, atualmente, já obedece ao layout de 2009. Portanto, não é possível ter certeza da segurança.
Voltamos a frisar que há uma série de perguntas que fizemos, e que permanecem sem respostas. O Tribunal precisa respondê-las
URGENTEMENTE (o ideal é que o faça até hoje, 6/3/2012, às 12h: horário da AGE na porta do prédio)!
Entre os questiona mentos que clamam IMEDIATAS respostas OFICIAIS, lembramos alguns feitos por Escrivães daquelas Varas (e que o
SERJUSMIG encaminhou ao Tribunal por meio de ofício, que podo sor lido aqui}, bem como as perguntas abaixo, que NOSSO Sindicato tem feito
reiteradamente:
1) Quat é o peso, atual, de processos dentro de cada Vara (após a retirada de autos para o arquivo e o remanejamento para o 2° subsolo)?
2) Quantas estantes seriam necessárias para distribuir esses processos remanescentes nas Varas, em um layout que ofereça segurança (já que não
podem ser sobrepostos em pilhas superiores às determinadas)?
3) Os processos remanejados para o segundo subsolo foram pesados também? O peso deles sobre a laje do segundo subsolo obedece a um layout E É
SEGURO?
4) Caso consiga se chegar ao peso e á distribuição, dentro do layout determinado (ou aquele de 2009), como ficará o controle dos novos processos
distribuídos para que não volte a ocorrer sobrepeso, já que a distribuição não pode ser negada pelo Escrivão?
5) Caso se consiga acomodar os processos no layout determinado, é preciso levantar a média de distribuição para se saber por quanto tempo isto se
sustentará, dentro da margem de segurança. Este levantamento já foi feito?
6) Como fica a situação da prestação jurisdicional, já que, no prédio, há apenas dois elevadores, que, em dias normais, formam filas enormes para serem
utilizados. Como será, agora, que processos ativos das Secretarias estão

www.serjusmig.org.br/notÍ_pad.php?id=2405&baab=DEST
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7) como ficara o controle de utilização dos elevadores (controle da quantidade de pessoas e peso)?
8) Se, em 2009. o próprio departamento de obras informou que não ha\eria como seguir aquele layout de 2009, quando hawa cerca de 7000 mil processos,
em média, por Secretaria e hoje a demanda média é de 11000, como então, conforme alertado no relatório de visita técnica de 28/2, o TJMG pretende
garantir que seja "RIGOROSAMENTE" obedecido aquele layout (2009)?
(Indulda em 05/03/2012 às 14.23)

::80-003

www.serjusmig.org. br/noti _pad. php?id=2405&baab=DEST
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Varas de Fazenda Pública e Autarquias de BH: SERVIDORES deliberam GREVE de advertência!
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A««embkia da categoria, realizada nesta quarta, 29/2, delibera PARALISAÇÃO na Terça, 6/3.

Veja, ao final deste texto, primeiras coberturas da imprensa comercial, publicadas na terça, 29/2.
PARALISAÇÃO TOTAL dos trabalhos no prédio perigoso (Riu Gonçalves Dias, 1260 ~ Praça da Liberdade - BH), sem registro de ponto, na
próxima terça-feira, 6 de marco/2012, com POSSIBILIDADE de estender o movimento por TEMPO INDETERMINADO. Esta foi a principal
deliberação dos Servidores e Senadoras que, ora. estão submetidos a situações insalubres e nscos, dentro do edifício em que estão instaladas as Varas
de Fazenda Pública e Autarquias de BH. A decisão foi aprovada, pela maioria absoluta dos presentes, durante a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da
categoria, realizada no início da tarde de hoje (quarta. 29/2Y), na calçada da insalubre e perigosa edificação. Ao abrir a AGE, a Presidente do SERJUSMIG,
Sandra Silvestríni, apresentou um breve histórico da situação do prédio e de tudo o que o Sindicato fez desde que foi acionado. Sandra também ressaltou
que somente após o protesto na porta do prédio (realizado em 16/2: relembre aqui), com sua ampla repercussão na imprensa comercial (reveja aqui:
Reportagem, ao vivo, da TV Alterpsa/SBT - TV Alterosa/SBT - 2a Edição - Jornal Hoje em Dia), o Tribunal de Justiça de Minas (TJMG) decidiu se
manifestar, reunindo-se com o Sindicato. Ela ressaltou, porém, que a manifestação oficial do Sr. Jorge Paradela, titular do setor de obras do Tribunal
(recebida, hoje, peio SERJUSMIG; veja a integra do documento ajguit. NÃO pode ser considerada como um "laudo oficial atestando a segurança dentro
do prédio". Sandra esclareceu que, avaliado por dirigentes e técnicos do SERJUSMIG, ficou claro que o documento do titular da Secretaria de Obras do
Tribunal NÃO COMPROVA a ausência dos riscos (jrá amp/amenfe reportados ao Poder Público). Isto porque o Sr. Paradela afirma "não haver risco de
desabamento, DESDE QUE se respeite o layout proposto pelo setor de obras" (este layout, datado de 2009 - quando havia MUITO menos processos determina o peso que a edificação comportaria). Entretanto, no aluai documento, o titular da Obras nào informa qual seria o peso dos processos que. hoje,
estão estocados no local, para que, então, possa ser atestado se tal peso supera (ou não) o que foi fixado no layout de 2009. No entendimento do
SERJUSMIG. o documento do Sr. Paradela, praticamente repassa ao perito independente, indicado pelo SERJUMIG, a responsabilidade de emitir um
parecer sobre o local. O que, evidentemente, é obrigação do Tribunal, que já deveria possuir um laudo, ATUALI2ADO, com dados (números) concretos, e
ASSINADO por especialistas da Casa (que possui um setor específico para tal).

Segurança para trabalhar é o que os/as profissionais a o SERJUSMIG reivindicami

Durante a AGE. Sandra aproveitou para ler, ainda, trechos de outro laudo, datado de 2010, no qual uma profissional - também do Setor de Obras do TJMG explicitava que o local não comportava a demanda das Varas ali Instaladas, o que tomaria IMPOSÍVEL se respeitar o citado layout de 2009
(Confira aauil. Na sequência, a presidente do NOSSO Sindicato explicitou, ainda, a Ação Judicial, com pedido de liminar, na qual o Jurídico do
SERJUSMIG solicita a suspensão do expediente no local, até que o Estado comprove oficialmente que o edificio reúne as condições necessárias (de
salubridade, principalmente) para que os servidores/as e usuários/as das Varas continuem utilizando cotidianamente o local. A representante dos
servidores lamentou a NEGATIVA dada ao pedido de liminar. Ela. ainda, ressaltou o laudo técnico feito pelo Corpo de Bombeiros (em fev9reiro/2012).
informando que repassou tal ao atual interlocutor da Presidência do TJMG, Desembargador Dídimo Inocèncio de Paula. O repasse do documento dos
Bombeiros foi feito durante uma reunião entre o SERJUSMIG e o Dês. Dídimo, realizada segunda. 27/2. Sandra aproveitou, ainda, para ler trechos da ata
da reunião, durante a qual o Desembargador frisou que o setor de obras do Tribunal tem condições de apresentar um laudo técnico sobre a
seguridade do local, inclusive com amparo de um especialista da UFMG. É Isto o que o SERJUSMIG e os/as servidores/as querem: um laudo técnico
www.serjusmig.org.br/noti_pad.php?id=2393&baab=DEST
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OFICIAL, devidamente embasado, feito com perícia e zelo - e ASSINADO pela CASA -, comprovando que não existe risco e nem
insalubridade no local. Ou então, caso náo seja possível tal comprovação, uma AÇAO IMEDIATA, visando a tirar os/as colegas do ambiente insalubre e
pengoso. No entanto, até o momento, NÃO é isto o que ocorre. A "resposta" do TJMG é inconcludente e insatisfatória, e a Casa NÃO TIRA "A ESPADA"
que. ora, paira sobre diversas cabeças nas Varas de Fazenda. Este é o entendimento dos servídores/as presentes â AGE (que tiveram acesso aos
documentos citados por Sandra e ficaram desapontados) e também do NOSSO Sindicato.

GRB/E OEADVBCTBCIA.no dia 6/V2012, é «provada pela maioria absoluta dos/as presente* ã AGE

Ante a inaçâo do TJMG, o SERJUSMIG estuda, ainda, acionar a Corte Internacional de Direitos Humanos e o Ministério do Trabalho. Além disso, o
Sindicato aguarda o parecer de um perito independente que, a pedido da NOSSA entidade, vai fazer um laudo sobre do local (o Engenheiro, Dr. Eduardo
Vaz de Mello). O TJMG deveria se antecipar, pois, diante do atual quadro, os/as colegas que estão sob risco não consideram a hipótese de continuar
esperando. Eles/as querem respostas sérias, concretas e IMEDIATAS, com dados e certezas (e assinada pelo TJMG, ou seja: OFICIAL). Eles/as
querem trabalhar com segurança, em um ambiente saudável, que lhes ofereça condições de efetuar bem as suas tarefas profissionais. Do jeito que está a
situação, não há condições de se continuar trabalhando tranquilo Assim, a categoria votou pela PARALISAÇÃO TOTAL das atividades, no dia
6/3/2012, próxima terça (quando já deveremos estar em posse do laudo do engenheiro Eduardo Vaz e, gostaríamos fé esperamos] também com um
LAUDO OFICIAL do TJMG). A deliberação abrange todos que trabalham no perigoso edifício. A proposta è, no dia 6/3, manter apenas Plantão (30%,
como determina a Lei), mas, preferencialmente, trabalhando em um outro local que não ofereça riscos ,i>(foi sugerido o Fórum Lafayette). Além de
PARAR, não registrando o ponto, na citada data (6/3 - terça), os/as companheiros/as das Varas de Fazenda realizarão nova AGE (no mesmo local desta
de hoje: a calçada do Prédio).

AGE d«lib*ra: na data da PARALISAÇÃO, terça (6/3), apenas 30% dos/as colegas, em plantão, para atender a urgências.

Nessa nova assembleia, dia 6/3. os/as companheiros/as que trabalham no insalubre prédio da Rua Gonçalves Dias deverão ter acesso ao laudo do perito
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como tomarão novas decisões em relação ao problema. Entre as proposições já debatidas na AGE de hoje, foi sugerida uma mobilização na
Assembleia Legislativa (ALMG), no dia 8/3 (quinta), às 14h45, durante uma Audiência Pública. Nesta audiência, que vai abordar problemas
estruturais em prédios da Cidade Administrativa, pretendemos le\er ao Parlamento detalhes sobre o perigoso e insalubre edifício das Varas de Fazenda X a
inação do Poder instituído. Outra proposição, que deve ser encaminhada pelo SERJUSMIG, é de levar o assunto ao conhecimento da Ministra Eliana
Calmon, Corregedora do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que, na próxima semana, deve vir á Capital Mineira, a fim de participar de um evento (dado
ainda não confirmado).
Confira, abaixo, as primeiras coberturas da imprensa comercial sobre a AGE desta quarta, 29/2, e a PARALISAÇÃO da próxima semana (DIA
6/3):
Jornal O Tempo. 29/2/2012
Portal UAI. 29/2/2012
G1 Minas Gerais. 29/2/2Q12
Jornal Hoie em Dia. 29/2/2012
Rede W! News. 29/2/2012
Notícias UOL. T/3/2012
(IndLJÍda em 29/02/2012 às 18:33)
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SINDICATO DOS SEHVÍDORES OA JUSTIÇA
DO ESTADO Db MINAS GFiRAlS

Belo Hori/ontc, 07 de fevereiro de 2012.

Of. PRES/ 16/2012
Assunto: Solicita reunião urgente

Hxmo. Sr.
Desembargador Cláudio Renato dos Santos Cosia
D. D. Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Líxmo. Sr. Presidente,

C) SliRJUSMIG (Sindicato dos Servidores da Justiça do T.stado de
Minas Gerais), na qualidade de representantes dos servidores, conforme art. 2". § -l", do Uslatuto
deste Sindicato e artigo 8°, inciso III, da Constituição Federai, neste ato representado por seus
viee-prcsidcntes, que esta subscrevem, vem expor e ao final requerer o que se segue:
Tendo em vista a exoneração do Assessor Especial da Presidência deste
Tribunal, encarregado até então por esta Presidência de interceder nas questões da categoria dos
servidores da Justiça com a Alta Direção da Casa. vimos por meio deste solicitar com a urgência
que o caso requer, uma reunião com Vossa Excelência, para tratar especificamente de dois
assuntos, quais sejam:
Realidade de alguns prédios do TJMG. que colocam em situação de alto
risco a saúde e a \Ída dos ^>er\. devido à má conservação e existência de perigo iminente
de desabamento, o que já foi várias vezes alertado à Gerência de Obras do 'Tribunal, sem
nenhuma providência até o presente momento, bem como a alteração do plano de carreiras do
pessoal da Justiça de 1 a Instância.
Diante do exposto o SER.U'SM1(;, vem solicitar u atendimento ao
solieitado o mais rápido possível em virtude de tratarem-se de assuntos da mais alta
relevância e urgência.
lisperando poder contar com a compreensão e colaboração de Vossa
lixcelência. reiteramtxs^ossos^ntimentos de estima, consideração e apreço
////•./,/ t , i -, }
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LQiz--Fe'rrraHdò Souza
Vice-Presidente
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Rui Viária cia Silva
Vice-Presídente

SER

S MIG

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DO ESTADO DÊ MINAS GERAIS

Belo Horizonte, 09 de Fevereiro de 2012.

Of. PRES/17/2012
Assunto: Pedido de Providências - Prédio das Varas da Fazenda Pública e Autarquias

Ao.
Excelentíssimo Senhor
Márcio Araújo de Lacerda
DD. Prefeito de Belo Horizonte

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

O Sindicato dos Servidores da Justiça de 1 a Instância do Estado de Minas
Gerais - SERJUSMIG, entidade de classe à qual, nos termos do inciso III do artigo 8° da
Constituição Federal, compete a defesa dos direitos individuais e coletivos da categoria,
vem aduzir e reivindicar o seguinte:

No dia 02/02/2012, o SERJUSMIG, esteve em visita ao Prédio das
Varas de Fazenda Pública e Autarquias, situado à Rua Gonçalves Dias, 1260
- Praça da Liberdade, e ficamos preocupados com a situação em que se
encontra o referido prédio.

O Prédio citado encontra se com rachaduras em toda parte, ou seja,
do 1° ao 12° andar, colocando em risco a vida dos servidores do Judiciário, partes
e advogados e como já relatado anteriormente o prédio conta com um número
absurdo de processos, sendo que até os processos baixados, ainda se encontram
no local, uma vez que os processos ainda não foram recolhidos pelo setor de
Arquivo Forense.

Lembrando que temos informações que o prédio está condenado por
excesso de peso e pode DESABAR a qualquer momento. Assim sendo, e em
face dos últimos acontecimentos de desabamentos de prédios em vários Estados
brasileiros, não podemos deixar para depois a visita técnica do setor responsável,
para que medidas possam ser tomadas em caráter preventivo e de urgência e ao
final seja emitido um laudo que garanta, ou não, a segurança no local.
PBH - Gabinete do Prefeito
Recebida como:
O
Dáta:_
ffl
Nome:
Av. Amazonas, 2116 - Barro Preto - CEP 30180-003 - Belo Horizonte - MG - PABX: (CP'31) 3025-3500 - FAX: 3025-3521
serjusmig@serjusmig.org.br

Diante do exposto, o SERJUSMIG, solicita uma intervenção
URGENTE, desta Prefeitura, antes que aconteça algo de pior e vidas humanas
sejam ceifadas por inércia da administração do TJMG.

No intuito de termos a solicitação concretizada, gostaríamos
que esta fosse atendida com a maior URGÊNCIA possível.

Sem mais nada para o momento, apresentamos protestos de
estima c consideração.

LuízTernando Pereira Souza
Vice Presidente

Rui Viana Da Silva
Vice Presidente
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SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
00 ESTADO DE MINAS GERAíS
Belo Horizonte, quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012.

HÍIMIMM!

0088681777201211
Of.:PRES 21/2012
Assunto: Encaminha considerações sobre a grave situação do prédio no qual estão instaladas
as Varas da Fazenda pública e Autarquias, e pede providências.
Ao

Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral de Justiça,
Desembargador António Marcos Alvim Soares

Excelentíssimo Senhor Corregedor,

O Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais SERJUSMIG, entidade de classe à qual, nos termos do art.S^, inciso Ili, da Constituição Federal,
compete a defesa dos direitos coletivos e individuais da categoria, vem apresentar
considerações sobre a grave situação do prédio no qual estão instaladas as Varas da Fazenda
pública e Autarquias (Rua Gonçalves Dias, 1260 - Praça da Liberdade - 8H/MG).
O citado prédio está sobrecarregado, devido ao excesso de processos (inclusive processos já
baixados) que se acumulam em todos os cantos do local, até mesmo nos banheiros, na copa,
embaixo de mesas e demais mobiliário. Além disso, a estrutura física da edificação está
bastante danificada, com graves rachaduras e infiltrações. Tal situação tem afligido os(as)
servidores(as) e também o SERJUSMIG, devido ao iminente risco de desabamento da
construção. A angústia e o temor de todos que frequentam o local se tornam ainda mais
compreensíveis ante às recentes catástrofes ocorridas no Rio de Janeiro e em São Bernardo do
Campo (SP), ambas decorrentes do desmoronamento de prédios.
Recentemente, o SERJUSMIG visitou o prédio da Rua Gonçalves Dias, verificando que,
realmente, há um grande perigo pairando sobre todos os que trabalham e/ou utilizam as
dependências do edifício, A situação é muito grave mesmo, e pode vir a causar um acidente de
grandes proporções. A fim de evitar tal catástrofe, o SERJUSMIG já solicitou, por meio do
Ofício 15/2012, que o setor de obras tome providências urgentes, O prédio precisa ser
interditado, com a efetiva remoção de todos para um local adequado c seguro. Agora, a fim de
fortalecer este clamor pela IMEDIATA SOLUÇÃO, reivindicamos a intervenção dessa
Corregedoria, no sentido de reforçar, para a administração do Tribunal, a necessidade de
medidas ágeis, que visem a tirar servidores(as} e usuários(as) deste perigo real e imediato.
Certo da compreensão e da preocupação do senhor com a qualidade da Justiça em Minas,
renovo votos de estima e consideração, antecipando agradecimentos,
Atenciosamente,
•""*)
.

i •

UM n o* '
Rui Viana
Vice-Presidente

S E R J U S M I G
SINDICATO DOS SERVIDORES DA
JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2012.

Of. PRES. 25/2012
Assunto: Pedido de Providências - Prédio das Varas da Fazenda Pública e Autarquias
Ao.

Excelentíssimo Senhor
Jobson de Andrade
DD. Presidente do CREA-MG

Excelentíssimo Senhor Presidente,

O Sindicato dos Servidores da Justiça de 1a Instância do Estado de Minas
Gerais - SERJUSMIG, entidade de classe à qual, nos termos do inciso III do artigo 8° da
Constituição Federal, compete a defesa dos direitos individuais e coletivos da categoria,
vem aduzir e reivindicar o seguinte:

No dia 02/02/2012, o SERJUSMIG, esteve em visita ao Prédio das
Varas de Fazenda Pública e Autarquias, situado à Rua Gonçalves Dias, 1260
- Praça da Liberdade, e ficamos preocupados com a situação em que se
encontra o referido prédio.

O Prédio citado encontra se com rachaduras em toda parte, ou seja,
do 1° ao 12° andar, colocando em risco a vida dos servidores do Judiciário, partes
e advogados e como já relatado anteriormente o prédio conta com um número
absurdo de processos, sendo que até os processos baixados, ainda se encontram
no local, uma vez que os processos ainda não foram recolhidos pelo setor de
Arquivo Forense.

Lembrando que temos informações que o prédio está condenado por
excesso de peso e pode DESABAR a qualquer momento. Assim sendo, e em
face dos últimos acontecimentos de desabamentos de prédios em vários Estados
brasileiros, não podemos deixar para depois a visita técnica do setor responsável,
para que medidas possam ser tomadas em caráter preventivo e de urgência e ao
final seja emitido um laudo que garanta a segurança no local.
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SINDICATO DOS SERVIDORES DA
JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diante do exposto, o SERJUSMIG, solicita uma intervenção
URGENTE, deste Conselho Regional, antes que aconteça algo de pior e vidas
humanas sejam ceifadas por inércia da administração do TJMG.

No intuito de termos a solicitação concretizada, gostaríamos
que esta fosse atendida corn a maior URGÊNCIA possível.

Sem mais nada para o momento, apresentamos protestos de
estima e consideração.

AM ot o r ^\í
tf

f

H

Luiz Fernando Pereira Souza

Rui Viana Da Silva

Vice Presidente

Vice Presidente

Av. Álvares Cabral, 1600 - Sio° Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, www.crea-mg.org.br, Tel: 31.3299-8700,
0800,28 30273 (Ouvidoria) 0800 031 2732 (Atendimento)
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SERJUSMIG
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte, quarta-feira, 07 de março de 2012.

Of. PRES/ n°.37/ 2012.
Assunto: Comunica decisão da Greve de Advertência

M

,
1S22Í2£121_5

Ao
Exmo. Sr.
Desembargador Cláudio Renato dos Santos Costa
DD. Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CAPITAL/MG

Excelentíssimo Senhor Presidente,
O Sindicato dos Servidores da Justiça de 1a Instância do Estado de
Minas Gerais - SERJUSMIG, entidade de classe à qual compete a defesa dos
interesses individuais e coletivos da categoria, nos termos dos artigos 5°, inciso
XXXIV, alínea "a" c/c art. 8°, inciso III da Constituição da República, vem expor o
seguinte:
O Sindicato convocou e realizou, em fiel observância ao seu Estatuto,
conforme devidamente comunicado a V.Exa., OAB e Corregedoria-Geral de Justiça
(cópia anexa), uma Greve de Advertência e uma Assembleia Geral Extraordinária
(AGE) no dia 6 de março 2012. Ambas efetivamente se realizaram na data
aprazada. Na AGE, foram apresentadas aos Servidores as conclusões do Laudo
Pericial de Engenharia assinado pelo Engenheiro Civil Eduardo Vaz de Mello, e feita
uma avaliação das providências tomadas, até então, pelo TJMG, em relação ao
prédio onde se encontram instaladas as Varas da Fazenda Pública e Autarquias de
Belo Horizonte, localizado na Rua Gonçalves Dias, 1260 - Praça da Liberdade - BH.
Após amplo debate, os Servidores decidiram o seguinte:
Face â conclusão do Engenheiro Eduardo Vaz de Mello, de que o
prédio, ainda, não aparenta haver sofrido abalo em sua estrutura, e, também às
medidas "paliativas" adotadas pelo TJMG, suspendera movimento grevista, por 10
(dez) dias, contados a partir da próxima segunda-feira (12/03/2012). A data,
conforme consta do relatório anexo, emitido em 2 de março de 2012, subscrito pelo
Engenheiro Civil do TJMG, Walner Rogério de Mendonça, foi acordada com Juizes e
Servidores das Varas da Fazenda Pública Estadual para início da implantação de
layout naquelas.
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SERJUSMIG
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Embasados, porém, nas conclusões do Laudo Pericial, de que a
estrutura do prédio, caso não sejam tomadas as providências apontadas, poderá vir
a ser abalada, bem como que diversas medidas ainda precisam ser tomadas
adotadas, a fim de garantir a efetiva segurança (inclusive as providências
relacionadas em laudo do Corpo de Bombeiros), findo o prazo estabelecido, voltar,
imediatamente, a se reunir em Assembleia Geral, visando a avaliar se foram
tomadas todas as providências necessárias para, efetivamente, garantir a segurança
no citado prédio. E, caso não tenham sido, deliberar sobre a retomada do movimento
grevista.
Tais providências são as constantes do Laudo Pericial de Engenharia
assinado pelo Dr. Eduardo Vaz de Mello, anexo a este.
Ressaltamos que o Sindicato reivindicou, inicialmente, ao TJMG, que
sua equipe técnica realizasse a perícia no prédio, emitindo o laudo competente.
Indicou, para acompanhar este trabalho, o Dr. Eduardo Vaz de Mello.
Ocorre que, numa atitude que o Sindicato considera uma verdadeira
inversão de papéis, a equipe técnica do TJMG se limitou a emitir relatórios de visitas
técnicas, com informações superficiais, deixando a cargo do profissional indicado
pelo SERJUSMIG a realização da perícia e emissão de laudo.
Em virtude disso, entendemos que as conclusões e sugestões do
Laudo Pericial de Engenharia apresentado pelo Dr. Eduardo Vaz de Mello, devem
ser rigorosamente seguidas. Até porque, além de se tratar de um profissional
altamente qualificado, que, por meio da empresa Vaz de Mello Consultoria em
Avaliações e Perícias, atua há mais de 20 anos, conforme poderá ser verificado no
Laudo, trata-se de um trabalho de excelente e incontestável qualidade.
Lembramos, ademais, que ao contrário do que foi afirmado em
algumas ocasiões pelo TJMG, o mencionado profissional não foi contratado pelo
SERJUSMIG. O Dr. Eduardo Vaz de Mello, solicitado pelo Sindicato para, em
conjunto com a equipe Técnica do TJMG, avaliar a situação do prédio, e,
posteriormente, o laudo técnico que esta equipe deveria emitir, aceitou de pronto o
convite, gratuitamente, conforme o mesmo fez registrar na ata da reunião presidida
pelo Dês. Dídimo Inocêncio de Pauta, nomeado interlocutor por V.Exa. Conforme se
verifica do registro da citada Ata (anexa), o Dr. Eduardo esclareceu: "Que não foi
contratado pelo SERJUSMIG, mas que se dispôs, de forma graciosa, a avaliar a
situação, tendo em vista o apreço que tem pela Instituição."
Ressaltamos que as visitas do Engenheiro Eduardo Vaz de Mello ao
local, ocorreram posteriormente ao remanejamento de processos das Secretarias
para o 2° subsolo do prédio (até então não concluído), pelo que não foi possível
realizar o trabalho final (pesagem da sobrecarga nas lajes das Secretarias e do
mencionado subsolo), o que está a cargo do TJMG.
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SERJUSMIG
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Além da adocão das providências sugeridas no citado Laudo Pericial
de Engenharia, outras, conforme decisão da AGE, devem ser adotadas pelo TJMG
no prazo estabelecido (10 dias contados a partir da próxima segunda-feira),
compreendendo estas:
- Por meio de equipe técnica competente, vistoriar as condições de ergonomia e
salubridade do local, visando a avaliar os impactos das novas condições e a rotina
de trabalho imposta aos Servidores.
- Normalizar a nova sistemática de atendimento aos Advogados, resultante do
remanejamento de processos ativos para o 2a subsolo, o que impedirá o pronto
atendimento desses, e poderá gerar conflitos.
- Após adequação do layout (caso, ao final, se verifique que isto será possível),
optando o TJMG por manter as Varas naquele prédio, deverá providenciar, por meio
de seus setores técnicos, medidas que garantam a manutenção e o controle da
sobrecarga estabelecida.
O SERJUSMIG se coloca à disposição para debater estas
questões com o TJMG, visando, conjuntamente, à obtenção de melhor condição de
trabalho para os Servidores, o que garantirá, consequentemente, a melhoria da
prestação jurisdicional.

Certos de que serão empreendias, urgentemente, as
providências necessárias, constantes no Laudo Pericial de Engenharia e neste
ofício, subscrevemo-nos,
Atenciosamente,

Sandra M. Silvestriní de Souza
Presidente

SÊRdrUSIVHG
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jfef;7-\o Pereira Souz
Vice-Presidente

SERJUSMI
Rui Viana da Silva
Vice-Presidente
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SERJUSMIG
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte, quarta-feira, 07 de março de 2012.
Of. PRES/ n°.38/ 2012.

Assunto: Comunica Resultado da Greve de Advertência
Ao

Exmo. Sr.
Desembargador António Marcos Alvim Soares

Corregedor - Geral de Justiça
CAPITAL/MG

Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral de Justiça,

O Sindicato dos Servidores da Justiça de 1a Instância do Estado de Minas Gerais SERJUSMIG, entidade de classe à qual compete a defesa dos interesses individuais e coletivos da
categoria, nos termos dos artigos 5°, inciso XXXIV, alínea "a" c/c art. 8°, inciso III da Constituição
da República, vem expor o seguinte:
Conforme comunicado anteriormente a V.Exa., aconteceu, ontem, uma Greve de
advertência e uma AGE da categoria, relativas ao prédio onde encontram-se instaladas as Varas das
Fazendas Públicas e Autarquias de Belo Horizonte, sito à Rua Gonçalves Dias, 1260 - Praça da
Liberdade - BH.
As conclusões e deliberações da AGE são as constantes do Of, PRES/ n° 37/2012
(anexo), encaminhado à Presidência do TJMG nesta dta (07/03/2012).
Anexamos a este cópia do Laudo Pericial de Engenharia, que, avaliado por
V.Exa., demonstrará, sem dúvida, a gravidade do problema, e os motivos que levaram os Servidores
à Greve de advertência.
Solicitamos a colaboração dessa Egrégia Corregedoria, no sentido de envidar
esforços junto à presidência do TJMG, visando solucionar a questão, garantindo, assim, condições
dignas de trabalho aos Servidores e Magistrados que atuam naquelas Varas, e, consequentemente,
um serviço de qualidade aos usuários.
Aproveitamos o ensejo para renovar votos de estima c apreço.
Sandra M. Silvestrini de Souza
Presidente

SERJUSM*
Luiz Fernando Pereira Sou/,a
Vice-Presidente

Rui Viana da Silva
Vice-Presidente

SFR.IllSMir.
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SERJUSMIG
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte, quarta-feira, 07 de março de 2012.
Of.PRES/n°.39/2012.
Assunto: Comunica Resultado da Greve de Advertência
Ao
Exmo. Sr.
Dr, Luís Cláudio Chaves
DD. Presidente da OAB/MG
CAPITAL/MG

Excelentíssimo Senhor Presidente,
O Sindicato dos Servidores da Justiça de 1a Instância do Estado de Minas Gerais SERJUSMIG, entidade de classe â qual compete a defesa dos interesses individuais e coletivos da
categoria, nos termos dos artigos 5°, inciso XXXIV, alínea "a" c/c art 8°, inciso III da Constituição
da República, vem expor o seguinte:
Conforme comunicado anteriormente a V.Exa., aconteceu, ontem, uma Greve de
advertência e uma AGE da categoria, relativas ao prédio onde encontram-se instaladas as Varas das
Fazendas Públicas e Autarquias de Belo Horizonte, sito à Rua Gonçalves Dias, 1260 - Praça da
Liberdade - BH.
As conclusões e deliberações da AGE são as constantes do Of. PRES/ n° 37/2012
(anexo), encaminhado à Presidência do TJMG nesta dta (07/03/2012).
Anexamos a este cópia do Laudo Pericial de Engenharia, que, avaliado por
V.Exa., demonstrará, sem dúvida, a gravidade do problema, e os motivos que levaram os Servidores
à Greve de advertência.
Solicitamos a colaboração da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais,
no sentido de envidar esforços junto à presidência do TJMG, visando solucionar a questão,
garantindo, assim, condições dignas de trabalho aos Servidores e Magistrados que atuam naquelas
Varas, e, consequentemente, um serviço de qualidade aos usuários.
Aproveitamos o ensejo para renovar votos de estima e apreço.
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SERJUSMIG
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte, quarta-feira, 07 de março de 2012.
Of. PRES/n°.40/2012.
Assunto: Comunica Resultado da Greve de Advertência

Ao
Exmo. Sr.
Desembargador Dídimo Inoeêncio de Paula
DD. Superintendente de Planejamento, Orçamento e Finanças e Interloeutor Especial da Presidência
do TJMG
CAPITAL/MG
Excelentíssimo Senhor Desembargador,
O Sindicato dos Servidores da Justiça de 1a Instância do Estado de Minas Gerais SERJUSMIG, entidade de classe à qual compete a defesa dos interesses individuais e colctivos da
categoria, nos termos dos artigos 5°, inciso XXXIV, alínea "a" c/c art. 8°, inciso III da Constituição
da República, vem expor o seguinte:
Conforme comunicado anteriormente a V.Exa., aconteceu, ontem, uma Greve de
advertência e uma AGE da categoria, relativas ao prédio onde encontram-se instaladas as Varas das
Fazendas Públicas e Autarquias de Belo Horizonte, sito à Rua Gonçalves Dias, 1260 - Praça da
Liberdade- BH.
As conclusões e deliberações da AGE são as constantes do Of. PRES/ n° 37/2012
(anexo), encaminhado à Presidência do TJMG nesta dta (07/03/2012).
Anexamos a este cópia do Laudo Pericial de Engenharia, que, avaliado por
V.Exa., demonstrará, sem dúvida, a gravidade do problema, e os motivos que levaram os Servidores
à Greve de advertência.
Solicitamos a colaboração de V.Exa. no sentido de envidar esforços junto à
presidência do TJMG, visando solucionar a questão, garantindo, assim, condições dignas de
trabalho aos Servidores e Magistrados que atuam naquelas Varas, e, consequentemcnte, um serviço
de qualidade aos usuários.
Aproveitamos o ensejo para renovar votos de estima e apreço.
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SERJUSMIG
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DO ESTADO DE MINAS GERAI
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Belo Horizonte, quarta-feira, 14 de março de 2012.

Of. PRES/n°.44/2012.
Assunto: Comunica decisão da Greve de Advertência encaminha Laudo

Ao
Exmo. Sr.
Renato César Jardim
DD. Juiz Diretor do Foro da comarca de Belo Horizonte/MG
CAPITAL/MG

Excelentíssimo Senhor Diretor do Foro,
O Sindicato dos Servidores da Justiça de 1a Instância do Estado de
Minas Gerais - SERJUSMIG, entidade de classe à qua! compete a defesa dos
interesses individuais e coletivos da categoria, nos termos dos artigos 5°, inciso
XXXIV, alínea "a" c/c art. 8°, inciso III da Constituição da República, vem expor o
seguinte:
O Sindicato convocou e realizou, em fiel observância ao seu Estatuto,
conforme devidamente comunicado a V.Exa., OAB e Corregedoria-Geral de Justiça,
uma Greve de Advertência e uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) no dia 6
de março 2012. Ambas efetivamente se realizaram na data aprazada. Na AGE,
foram apresentadas aos Servidores as conclusões do Laudo Pericial de Engenharia
assinado pelo Engenheiro Civil Eduardo Vaz de Mello, e feita uma avaliação das
providências tomadas, até então, pelo TJMG, em relação ao prédio onde se
encontram instaladas as Varas da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte,
localizado na Rua Gonçalves Dias, 1260 - Praça da Liberdade - BH.
Após amplo debate, os Servidores decidiram o seguinte:
Face á conclusão do Engenheiro Eduardo Vaz de Mello, de que o
prédio, ainda, não aparenta haver sofrido abalo em sua estrutura, e, também às
medidas "paliativas" adotadas pelo TJMG, suspender o movimento grevista, por 10
(dez) dias, contados a partir do dia 12/03/2012. A data, conforme consta do relatório,
emitido em 2 de março de 2012, subscrito pelo Engenheiro Civil do TJMG, Walner
Rogério de Mendonça, foi acordada com Juizes e Servidores das Varas da Fazenda
Pública Estadual para início da implantação de layout naquelas.
(
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SERJUSMIG
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Embasados, porém, nas conclusões do Laudo Pericial, de que a
estrutura do prédio, caso não sejam tomadas as providências apontadas, poderá vir
a ser abalada, bem como que diversas medidas ainda precisam ser tomadas
adotadas, a fim de garantir a efetiva segurança (inclusive as providências
relacionadas em laudo do Corpo de Bombeiros), findo o prazo estabelecido, voltar,
imediatamente, a se reunir em Assembleia Geral, visando a avaliar se foram
tomadas todas as providências necessárias para, efetivamente, garantir a segurança
no citado prédio. E, caso não tenham sido, deliberar sobre a retomada do movimento
grevista.
Tais providências são as constantes do Laudo Pericial de Engenharia
assinado pelo Dr. Eduardo Vaz de Mello, anexo a este.
Ressaltamos que o Sindicato reivindicou, inicialmente, ao TJMG, que
sua equipe técnica realizasse a perícia no prédio, emitindo o laudo competente.
Indicou, para acompanhar este trabalho, o Dr. Eduardo Vaz de Mello.
Ocorre que, numa atitude que o Sindicato considera uma verdadeira
inversão de papéis, a equipe técnica do TJMG se limitou a emitir relatórios de visitas
técnicas, com informações superficiais, deixando a cargo do profissional indicado
pelo SERJUSMIG a realização da perícia e emissão de laudo.
Em virtude disso, entendemos que as conclusões e sugestões do
Laudo Pericial de Engenharia apresentado pelo Dr. Eduardo Vaz de Mello, devem
ser rigorosamente seguidas. Até porque, além de se tratar de um profissional
altamente qualificado, que, por meio da empresa Vaz de Mello Consultoria em
Avaliações e Perícias, atua há mais de 20 anos, conforme poderá ser verificado no
Laudo, trata-se de um trabalho de excelente e incontestável qualidade.
Lembramos, ademais, que ao contrário do que foi afirmado em
algumas ocasiões pelo TJMG, o mencionado profissional não foi contratado pelo
SERJUSMIG. O Dr. Eduardo Vaz de Mello, solicitado pelo Sindicato para, em
conjunto com a equipe Técnica do TJMG, avaliar a situação do prédio, e,
posteriormente, o laudo técnico que esta equipe deveria emitir, aceitou de pronto o
convite, gratuitamente, conforme o mesmo fez registrar na ata da reunião presidida
pelo Dês. Dídimo Inocêncio de Paula, nomeado interlocutor pelo Presidente do
Tribunal de Justiça. Conforme se verifica do registro da citada Ata (anexa), o Dr.
Eduardo esclareceu: "Que não foi contratado pelo SERJUSMIG, mas que se dispôs,
de forma graciosa, a avaliar a situação, tendo em vista o apreço que tem pela
Instituição."
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SERJUSMIG
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ressaltamos que as visitas do Engenheiro Eduardo Vaz de Mello ao
local, ocorreram posteriormente ao remanejamento de processos das Secretarias
para o 2° subsolo do prédio (até então não concluído), pelo que não foi possível
realizar o trabalho final (pesagem da sobrecarga nas lajes das Secretarias e do
mencionado subsolo), o que está a cargo do TJMG.
Além da adocão das providências sugeridas no citado Laudo Pericial
de Engenharia, outras, conforme decisão da AGE, devem ser adotadas pelo TJMG
no prazo estabelecido (10 dias contados a partir do dia 12/03/2012), compreendendo
estas:
- Por meio de equipe técnica competente, vistoriar as condições de ergonomia e
salubridade do local, visando a avaliar os impactos das novas condições e a rotina
de trabalho imposta aos Servidores.
- Normalizar a nova sistemática de atendimento aos Advogados, resultante do
remanejamento de processos ativos para o 2a subsolo, o que impedirá o pronto
atendimento desses, e poderá gerar conflitos.
- Após adequação do layout (caso, ao final, se verifique que isto será possível),
optando o TJMG por manter as Varas naquele prédio, deverá providenciar, por meio
de seus setores técnicos, medidas que garantam a manutenção e o controle da
sobrecarga estabelecida.
Solicitamos a colaboração dessa Egrégia Direção do Foro, no
sentido de envidar esforços junto á presidência do TJMG, visando solucionar a
questão, garantindo, assim, condições dignas de trabalho aos Servidores e
Magistrados que atuam naquelas Varas, e, consequentemente, um serviço de
qualidade aos usuários.
Aproveitando o ensejo para renovar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Rui Vian£fdSilva
Vice-Presidente
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Belo Horizonte quaría-feira. 14 de março de 20 12
Of, PRES/n°48/2012.
Assunto: Abono do Ponto relativo à Paralisação dos Servidorc:

í x m o Sr

D R s. Cláudio Costa
!)[) Presidente do Tribunal cie Justiça do Estado de Minas Gerais
CAPITAL/MG

O SERJUSMIG - Sindicato dos Servidores da Justiça de 1a Instancia do
Estado de Minas Gerais, entidade de ciasse à qnai f;oir.pete a defesa dos interesse-v-,
individuais e coietivos da categoria, nos termos dos artigos r;0 inciso XXXIV. alínea "H' o/o aií
S" inciso II! da Constituição da Republica, vem expoi re^mdu.ar o seguinte
Conforme deviuamente comunicado a V í- xá aconteceu ;<c c;ia 00/0'i.'/(.' ',/ , , i : , ( 1
paralisação das atividades dos Servidores da Justiça de l- 1 instancia de Minas Gutais lotados
nas Vatas da Fazenda Publica Estadual e Autarquias, poi deliberação de Assemb éia Gerai da
Categoria, realizada em 29 de fevereiro do corrente
Os motivos cia paralisação foram, especialmente os sinais evidente;-:, de riscos a
•'SliuturiJ do prédio onde as citadas varas estão instaladas :-ito ò Rua Gonçalves D.JS 126r:
rr,;ica da Liberdade - BH e a precária condição de traij.-ilho ! (n^brítm: s niie. cor',:;ii"-.- l;r;o :
tti(,nico subscrito peio Engenheiro Ctvi . Dr tiduaiclo Vá,: d-: Meíir; antenormonít.. w,'VI;.K;O ,-j
V i" xá . us riscos restaram comprovados e algumas m^didab estáo sendo tomadas paia tentar
afast,' : i-ios
Seníío assim, diank; do direito nssogurado ."-o acigo ,-"". ic^iso Vi da Constituição
l c-dernl bem como nas receníes decisões proferidas peie Supremo Tnbunal Fcdorai no
iuíqafnento de Mandados de Injuncao relativos ao e\t'irif;io r:o oif.'-Mto cie Greve do SíMvido'
Publico Civil, oue determinam a aplicação, no que et n;! < ; ; l ;s •J i spc\j! | vos cia 'ei '-' ''-' , >•;• :
SLRJUSMIG icquer o abono do ponto dos Servidores oa Justiça de ] - ' instancia qut- dtjeriidm
à greve por tempo determinado realizada em 06/02/2012. confomie entendimento firmado pé a
Corte Superior do TJMG (MS 1 000007.463660-1/000 e liminar concedida no MS
i 0000 12 001216-6/001

Sandia M Sik'estnnr u c- bou.
Presidente SERJUSMIG

SERJUSMIG
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte, segunda-feira, 19 de março de 2012.
Of. PRES/n°51/2012.
Assunto: Abono do Ponto relativo à Paralisação dos Servidores
Ao
Exmo. Sr.
Dês. Cláudio Costa
DD. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CAPITAL/MG

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente,

O SERJUSMIG - Sindicato dos Servidores da Justiça de 1a
Instância do Estado de Minas Gerais, entidade de classe à qual compete a defesa dos
interesses individuais e coletivos da categoria, nos termos dos artigos 5°, inciso XXXIV, alínea
"a" c/c art. 8°, inciso III da Constituição da República, em adendo ao ofício PRES/n° 48/2012,
por meio deste, encaminha a V.Exa. o ponto paralelo assinado pelos Servidores que
participaram da paralisação das atividades ocorrida no dia 06/03/2012, deliberada em
Assembleia Geral da Categoria, realizada em 29 de fevereiro do corrente.
Reitera, outrossim, a reivindicação de abono do ponto dos
Servidores da Justiça de 1a Instância que aderiram à greve por tempo determinado realizada
em 06/03/2012, conforme entendimento firmado pela Corte Superior do TJMG (MS
1.0000.07.463660-1/000. e liminar concedida no MS 1.0000.12.001216-6/001.

Atenciosamente,

Sandra M. Silvestrini de Souza
Presidente SERJUSMIG

Av. Amazonas, 2116 - Barro Preto - CEP 30180-003 - Belo Horizonte - MG - PABX: (0"*31) 3025-3500 - FAX: 3025-3521
serjusmig@serjusmig.org.br

SERJUSMIG
Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância
GREVE DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DAS VARAS DA FAZENDA ESTADUAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE

FOLHA DE PONTO PARALELO
DATA: 06/03/2012
NOME LEGÍVEL DO SERVIDOR A)

ASSINATURA DO SERVIDOR(A)

m^I/tM

j l 5-3Q- Ã

fr., -TT.JÍ. IV^./T^ j!

SERJUSMIG
Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância
GREVE DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DAS VARAS DA FAZENDA ESTADUAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE

FOLHA DE PONTO PARALELO
DATA: 06/03/2012
NOME LEGÍVEL DO SERVIDOR(A)

ASSINATURA DO SERVIDOR(A)
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