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EXMO.(A) SR.(A) DR.(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 1ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DO PARÁ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES(AS) FEDERAIS DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SINASEFE – SEÇÃO 

SINDICAL DO ESTADO DO PARÁ,  já devidamente qualificado nos autos do Processo  

n° 0031594 84.2012.4.01.3900, vem através de seu advogado abaixo assinado, informar e 

requer o seguinte: 

 

Como sabido o presente demanda pleiteia o regular exercicio do direito de 

concessão de auxilio transporte do servidor sem a exigência restritiva do Impetrante de 

apresentação de comprovantes de bilhetes de passagens. 

 

Foi concedida, em tutela antecipada no agravo de instrumento liminar, para 

que o Impetranfe conceda o direito do servidor, sem a exigencia dos bilhetes. 

 

Devidamente intimado o Impretante para cumprir a decisão do agravo 

conforme mandado de intimaçãi expedido por essa justiça em 04 de junho de 2013, e 

devidamente cumprido, em 06 de junho de 2013, um associado do impetrante requereu 

administrativamente a cumprimento da decisão, tendo a resposta do Impetrante, 

documentos anexos, informando que os bilhetes deverão continuar a serem entregues, 

haja vista não haver por parte da administração superior do IFPA, orientação sobre o 

cumprimento da decisão liminar desta Justiça Federal. 

 

Razão pela vimos requerer deste juízo providências no sentido de determinar 

a aplicação de multa diária por descumprimento da liminar, por empregados e por infração, 
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dado o seu descumprimento pelo REQUERIDO, consoante a disposição do art. 461, § 4º, 

do Código de Processo Civil. 

 

   Nestes Termos, 

   Pede Deferimento. 

 

   Belém, 19 de junho de 2013. 

 

 

ROBERTA DANTAS DE SOUSA  

ADVOGADO OAB/PA 11013 

 

 

 

DOCUMENTOS ANEXOS (digitalizados): 

 

1- Requerimento servidor requerendo auxilio transporte nos termos decisão 

2- Aviso n.º 03/2-13 DIGEP/ IFPA, informando continuação exigência de apresentação 

bilhete passagem 


