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A justiça entrou em recesso no dia 17/12... e retornou do mesmo, 

no dia 10/01; Assim sendo, no dia 12/01, cumprindo deliberação da 

assembléia de 21/12, entramos com uma petição no processo dos 

Tíquetes 92, com três pedidos: 

 1°. PEDIDO - Multa de 20%, devido a RIOTRILHOS estar se 

desfazendo de bens imóveis, que foram dados como garantia ... 

terrenos penhorados neste processo; existe leis que estabelecem 

penalizações para o INFIEL DEPOSITÁRIO... e a MULTA é uma 

delas; 

 2°. PEDIDO - REJEIÇÃO dos EMBARGOS à EXECUÇÃO feitos 

pela RIOTRILHOS... também pelo mesmo motivo do pedido da 

MULTA... ou seja, se o INFIEL DEPOSITÁRIO, desfaz de seus 

bens que foram dados ou arrolados como garantia... ele 

compromete a execução do processo... e portanto está sujeito que 

o juízo rejeite seus recursos judiciais em vigor neste processo; 

 3° PEDIDO - Solicitamos também, que o Juízo NÃO AUTORIZE 

que a RIOTRILHOS possa utilizar para pagar o acordo que está 

propondo para uma parte dos empregados, os valores apurados 

com a venda do imóvel, penhorado neste processo, no ultimo leilão 

(2°. leilão) e que foi bloqueado judicialmente a pedido do 

SIMERJ; Ou seja, se a Ré está propondo acordo de R$4.000,00, 

para um grupo de empregados, que ela providencie verba 

específica para tal acordo... pois, a verba bloqueada judicialmente, 

pertence IGUALMENTE a todos os integrantes do processo. 

Não devemos esquecer de que foi a RIOTRILHOS quem rompeu a 

negociação que estava em marcha, e de forma unilateral, sem a 

presença do SIMERJ... que é o patrono da ação... está propondo 

um acordo que possui o mesmo valor (R$4.000,00) aprovado na 

assembléia de 07/12, a uma parte dos integrantes da ação... e isto 

certamente está confundindo a categoria. 

No dia 10/02/2011, segundo informação do diretor da 21° Vara 

ao Adv do Simerj, Dr. Jair, a juíza deverá manifestar-se dentro 

de 15 dias, sobre nossos pedidos... então vamos aguardar até 

o dia 25/02... assim que a juíza Dr. Glaucia emitir seu parecer 

informaremos à todos. 
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ACOMPANHE A EVOLUÇÃO DESTE ASSUNTO NOS LINK ABAIXO: 

 1. RESULTADO DA ASSEMBLÉIA DE 07/12/2010; 

http://www.simerj.org.br/arqs/outros/053_noticia_simerj.pdf 

2. EM 09/12/2010, A JUÍZA SE RECUSA A HOMOLOGAR ACORDO ENTRE 

RIOTRILHOS X SIMERJ; 

http://www.simerj.org.br/arqs/outros/054_noticia2_tiquete1992.pdf 

3. JUSTIÇA CONCEDE BLOQUEIO JUDICIAL DO LEILÃO 

http://www.simerj.org.br/arqs/outros/066_tiquetes_14122011.pdf 

4. ROMPIMENTO DO ACORDO DOS TÍQUETES 92, POR PARTE DA 

RIOTRILHOS; 

http://www.simerj.org.br/arqs/outros/060_TICKET.pdf 

5. COMUNICADO DA ASSEMBLÉIA DE 21/12/2010; 

http://www.simerj.org.br/arqs/outros/059_comunicado_assembleia_21-12-

2010.pdf 

6. SIMERJ COMENTA AS INVERDADES DO SITE DA SETRANS; 

http://www.simerj.org.br/arqs/outros/058_resposta_setrans_1.pdf 

7. LINHA DIRETA ESPECIAL nº7; 

http://www.simerj.org.br/arqs/outros/056_ldespecial7pq.pdf 
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