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EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA DO TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
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O MUNICÍPIO DE PALMAS, já devidamente qualificado nos autos 

do processo em epígrafe, por meio de seu Procurador que esta subscreve, vem 

respeitosamente à presença de V. Exa manifestar e requerer nos termos que 

segue: 

 

Eminente Desembargadora, conforme certidão passada pelo 
Oficial de Justiça1, o mesmo empreendeu tentativa de citação do 
representante legal do requerido (Sr. José Roque) ou de quem suas vezes 

fizesse no dia 09/10/15.  

 

Porém todas infrutíferas, mesmo o tal senhor José Roque fazer 
circular informações na imprensa que tinha conhecimento da decisão e 

                                                           
1
 “Certidão 

Certifico que apos diligência infrutifera no dia 09/10/2015, dirigi-me novamente ao endereço indicado na 
data de hoje, 13/10/15, ali sendo e apos as formalidades legais, em virtude da ausência do Presidente do 
Sindidicato Josè Roque, o qual segundo informações estava no Estado de São Paulo em um evento da 
CUT, procedi a citação do seu substituto legal, Joelson Pereira dos Santos, lendo-lhe o inteiro teor do 
presente mandado e em seguida lhe entregando uma via, o qual aceitou e exarou sua nota de ciente. O 
referido e verdade e dou fé. 
Palmas, 13 de outubro de 2015 
Pedro Coelho 
Oficial de Justiça”  
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que não iria cumprir o mandamento legal e ainda mobilizar os servidores 
grevistas a manterem-se paralisados. 

 

Ocorre que são 36.482 (trinta e seis mil quatrocentos e oitenta 
e dois) alunos (crianças ) diretamente matriculados na rede municipal de 
ensino, os quais se encontram sem as instruções formais das aulas, sem 
as alimentações diárias (matutinas e vespertinas) fornecidas no ambiente 
escolar,  em razão da MANUTENÇÃO de GREVE por tempo 
INDETERMINADO feita pelo Sindicato, a qual gera insegurança pública, 

desordem social, além de tentar fazer prevalecer o interesse particular das 

categorias em detrimento do interesse público. 

 

Com quem ficarão essas dezenas de milhares de crianças em 

tenra idade durante a paralisação ? , Quem as alimentará ? Os pais, os quais 

em sua maioria são hipossuficientes ou estão em período de trabalho ?  

 

Vejamos a declaração do representante da requerida na 

imprensa:  “Joelson informou que o Sindicato foi notificado nesta manhã da 

decisão da desembargadora Jaqueline Adorno, que determinou a suspensão 

do movimento paredista, sob pena de desconto nos vencimentos e multa. 

Conforme o representante, o Sintet irá recorrer ainda nesta terça-feira “O 
recurso já estava pronto, estávamos aguardando apenas a notificação”, 

disse. (doc anexo) 

 

Veja Excelência, o tamanho da má-fé do representante legal da 

entidade requerida, que embora tivesse plena ciência tenciona promover ato 

atentatório à população (paralisação da educação municipal), apesar da 

decisão judicial. 

 

Tal postura do representante legal do sindicato representa ato 

atentatório a dignidade da justiça e desafia o comando legal, desde o dia em 

que tomou ciência da decisão (suspensão da greve) e se manifestou 

publicamente na imprensa. 
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Ante ao exposto, não podendo a população de Palmas ser 

prejudicada pela paralisação da prestação dos serviços educacionais, 

especialmente as famílias dos 36.482 alunos e de todos os demais envolvidos 

direta e indiretamente, REQUER: 

 

O deferimento de ordem de prisão ao representante legal do 
Sindicato recorrido por descumprir ordem judicial, incitar a paralisão 
danosa à coletividade.  

 

A majoração da multa diária e pessoal por descumprimento, 
em valor não inferior à R$ 100.000,00 dia, haja vista que a entidade 
requerida percebeu a título de contribuição sindical valor superior à R$ 
2.000.000 (dois milhões de reais) e a astreinte deve ser fixada em valor 
inibir e pedagógico. 

 

Palmas, 13 de outubro de 2015. 

Pede deferimento 
 
 
 
Publio Borges Alves 
PROCURADOR-GERAL 


