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PRÓXIMA SEGUNDA: VIGÍLIA
EM FRENTE À UNIDADE RAJA DO TJMG

Está marcada para
a próxima segunda-feira, dia 8/4,
uma audiência de
conciliação entre
a Advocacia-Geral
do Estado (AGE)
e o município de
Belo
Horizonte,
com o objetivo de
se chegar a uma
solução definitiva
para o iminente
risco de desmoronamento da encosta (foto)
localizada na rua de trás do edifício da
unidade Raja do TJMG (Rua Flavita Bretas), o que poderia comprometer a estrutura do edifício do Judiciário.
Na última quarta-feira (3), a AGE entrou
com uma Ação de Obrigação de Fazer C/C
Pedido de Tutela e Urgência contra o Município. O estado de Minas Gerais requereu, liminarmente, dentre outras medidas, a tutela de urgência, determinando,
em até 60 dias, todas as medidas provisórias e emergenciais de estabilização da
encosta, comprovando nos autos as providências mediante laudo pericial assinado
por engenheiros que atestem que medidas
são suficientes para garantir a segurança
de contenção, bem como que, em 60 dias,
também seja apresentando cronograma de
obras e medidas concretas para a contenção definitiva e de estabilização da encosta.
O SERJUSMIG já oficiou o TJMG sobre a suspensão do expediente na unidade, bem como
a Corregedoria do Tribunal e a Defesa Civil sobre a necessidade de acompanhamento
do processo. Além disso, a assessoria jurídica do Sindicato já está tomando to-

das as medidas
necessárias para
atuar como terceiro interessado no feito.

Diante dessa situação, e ante
a
inexistência
de laudo técnico, por parte do
TJMG, que comprove a ausência
de riscos, a partir das 13h da próxima
segunda-feira (8), o SERJUSMIG fará uma
vigília em frente ao edifício da Av. Raja
Gabáglia como forma de cobrar todos os
participantes da audiência para que sejam
firmados compromissos e definições de ações
práticas, capazes de solucionar definitivamente um problema que se arrasta há
sete anos.
Além de usuários, trabalhadores terceirizados e estagiários, mais de 1500 servidores frequentam diariamente aquele
prédio e exigem uma resposta imediata das
autoridades!
Por tudo isso, o SERJUSMIG convoca todos
os servidores da 1ª Instância a participarem desse ato. UNIR, LUTAR E VENCER!

A PARTICIPAÇÃO DE TODOS
É FUNDAMENTAL!
DATA:8/4/2019 - SEGUNDA-FEIRA

Horário: 13h

Local: Unidade Raja do TJMG

