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Gabinete da Vereadora Soninha Francine

Considerando as cenas da mais condenável incivilidade de Eduardo Almeida Prado Rocha de
Siqueira, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que desrespeitou e humilhou o
Guarda Municipal da cidade de Santos, Cicero Hilário Roza Neto, após receber a orientação para cumprir
o decreto municipal que proíbe a circulação na orla santista sem o uso de máscara de proteção como
método de proteção à Covid-19;
Considerando que as imagens feitas pelos próprios guardas civis metropolitanos apresentam
Rocha Siqueira agredindo verbalmente o agente público chamando-o de 'analfabeto', rasgando a multa
e jogando o papel no chão;
Considerando a malfadada 'carteirada' do desembargador, que telefonou para o Secretário de
Segurança Pública do município, Sérgio Del Bel, para intimidar o guarda municipal;
Considerando que o Guarda Municipal cumpria o estrito dever da sua função como
garantidor de uma política de saúde pública;
Considerando que o próprio Tribunal de Justiça divulgou nota afirmando não compactuar com
atitudes de desrespeito às leis, regramentos administrativos ou de ofensas às pessoas;
Considerando o Inciso VIII Artigo do Artigo 35 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que
todo magistrado deve “manter conduta irrepreensível na vida pública e particular”,
Considerando a grande repercussão e comoção social que esse fato gerou devido a postura
do magistrado;
PROPOMOS ao Egrégio Plenário, com fundamento e na forma regimental (Resolução 2/91), a
manifestação desta Edilidade em repúdio ao comportamento inadmissível do Desembargador,
postura incompatível com aquela esperada de guardião da lei e da Justiça, e também como cidadão
no cumprimento do contrato social.
Solicitamos que cópia (s) desta Moção seja enviada à presidência do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e ao presidente Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Sala das Sessões, 21 de julho de 2020.

Soninha Francine
Daniel Annemberg
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