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Por usar bota com bico de ferro, cliente é obrigado a ficar descalço numa agência do Bradesco e
banco é multado em R$ 10 mil pelo Tribunal de Justiça

Quem viaja com frequência de avião já deve ter vivido pelo menos uma situação de constrangimento ao tentar
passar pelo detector de metais de portões de embarques dos aeroportos. Há passageiros que são obrigados a
tirar sapatos, cintos e até mesmo peças da vestimenta se esta tiverem alguma substância metálica. Pois bem, na
cidade de Estreito, um cliente do Bradesco foi barrado ao tentar passar pela porta giratória calçando uma bota
com bico de ferro, que seria apropriada para seu tipo de trabalho, e por esta razão o banco foi condenado a
pagar, por danos morais, indenização de R$ 10 mil a este cliente, que alegou ter sofrido constrangimento por
diversas vezes quando era obrigado a permanecer descalço no local. A decisão é da 1ª Câmara Cível do TJMA,
que manteve sentença do juízo da comarca de Estreito.
De acordo com o cliente, ele é correntista da instituição bancária e sofreu o constrangimento quando adentrava
a agência sem os calçados, que usa porque trabalhar com materiais e máquinas que exigem equipamento de
segurança. Depois de ter adentrado a agência descalço, foi obrigado pelo segurança do banco a permanecer
sem as botas mesmo depois de autorizada a sua entrada. Para ele, a conduta do segurança causou-lhe danos,
pois teria sido vítima de comentários no interior da agência e na cidade, sendo inclusive recebido o apelido de
“pé descalço”.
O banco rebateu afirmando que agiu no exercício do dever legal e que o travamento da porta independe da ação
humana e busca garantir a segurança dos clientes e usuários, de forma que não houve constrangimento ou
abalo moral, mas mero aborrecimento. O desembargador Jorge Rachid (relatou recurso) entendeu que as
provas produzidas demonstraram que o cliente foi submetido a tratamento constrangedor ao permanecer
descalço no recinto, fato que não foi negado pelo banco e foi confirmado por testemunhas.
“Resta incontroverso que o autor sofreu danos de ordem moral em decorrência da conduta indevida do apelante,
que se excedeu e causou constrangimento”, avaliou. (Processo nº 98322014)
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Juiz determina que Estado reforce a estrutura policial no município
de Paço do Lumiar

Blog do Mario Carvalho O juiz Clesio Coelho Cunha, atualmente respondendo pela Vara de Interesses Difusos e
Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís, determinou que o Estado do Maranhão adote as providências
contidas em sentença judicial, prolatada pela juíza Jaqueline Caracas, titular da 1ª do Termo Judiciário de Paço
do Lumiar, a fim de estruturar as forças policiais do município.
Entre as determinações da sentença, que é de 24 de janeiro de 2012, o juiz manda dar cumprimento à
disponibilização, por parte do Estado, de "duas viaturas em bom estado de conservação, com capacidade para
trafegar em locais de difícil acesso para cada uma das delegacias" do município. Uma motocicleta e armamento
adequado também devem ser disponibilizados para as unidades policiais, consta da decisão.
Ainda de acordo com a decisão, pelo menos 10 policiais militares com mais dois veículos e armamento
adequado devem ser disponibilizados e distribuídos nos diversos bairros. A instalação do plantão 24 horas na
Delegacia Especial do Maiobão e a instalação de pelo menos quatro postos policiais a serem distribuídos em
bairros estratégicos, podendo operar mesmo em caráter intinerante, constam das determinações.
"Convém ressaltar, por oportuno, que tais providências devem ser implantadas imediatamente, pelo que reputo
razoável o prazo de 72 horas para efetivação da ordem judicial", ressalta o juiz no documento.Clesio Cunha
determina ainda a intimação do Estado do Maranhão na pessoa da procuradora-geral, do secretário de
Segurança e do comandante da Polícia Militar do Estado do Maranhão, "advertindo-se que o não cumprimento
da vertente decisão judicial acarretará a imposição das sanções pessoais legalmente cabíveis em razão do
descumprimento de ordem judicial", frisa o magistrado no documento.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJ-MA - DECISÕES
08/07/2014 - BLOG LUÍS CARDOSO 
POSITIVA
BRADESCO É CONDENADO DE NOVO E INDENIZARÁ CLIENTE OBRIGADO A FICAR DESCALÇO NO BANCO

Pag.: 3

Bradesco é condenado de novo e indenizará cliente obrigado a ficar
descalço no banco

O desembargador Jorge Rachid afirmou que o cliente foi submetido a tratamento constrangedor|

O Bradesco foi condenado a pagar, por danos morais, indenização de R$ 10 mil a um cliente da agência do
município de Estreito, que alegou ter sofrido constrangimento por diversas vezes quando era obrigado a
permanecer descalço no local, por usar calçado do tipo bota com bico de ferro que não passava pela porta
giratória. A decisão é da 1ª Câmara Cível do TJMA, que manteve sentença do juízo da comarca de Estreito.

O cliente alegou ser correntista da instituição e sofrer constrangimento quando adentrava a agência bancária
sem os calçados, o qual usava por trabalhar com materiais e máquinas que exigiam o equipamento de
segurança.

Ele obrigado pelo segurança do banco a permanecer descalço mesmo depois de autorizada a sua entrada.
Afirmou que a conduta causou-lhe danos, pois teria sido vítima de comentários no interior da agência e na
cidade, sendo inclusive recebido o apelido de "pé descalço".

O banco rebateu afirmando que agiu no exercício do dever legal e que o travamento da porta independe da ação
humana e busca garantir a segurança dos clientes e usuários, de forma que não houve constrangimento ou
abalo moral, mas mero aborrecimento.

O desembargador Jorge Rachid (relatou recurso) entendeu que as provas produzidas demonstraram que o
cliente foi submetido a tratamento constrangedor ao permanecer descalço no recinto, fato que não foi negado
pelo banco e foi confirmado por testemunhas.

"Resta incontroverso que o autor sofreu danos de ordem moral em decorrência da conduta indevida do apelante,
que se excedeu e causou constrangimento", avaliou. (Processo nº 98322014)

Do TJMA
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Tribunal de Justiça derruba liminar que paralisava comissão
processante contra Gleide Santos

O vereador Bento Vieira Sousa, presidente da comissão processante, interpôs Agravo de Instrumento com Pedido Liminar, na
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a

Vara da Comarca de Açailândia/MA, que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 2465-

O vereador Bento Vieira Sousa, presidente da comissão processante, interpôs Agravo de Instrumento com
Pedido Liminar, na Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em face da decisão
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Açailândia/MA, que, nos autos do Mandado de
Segurança n.º 2465- 72.2014.8.10.0022, impetrado por Gleide Lima Santos, deferiu parcialmente o pedido
liminar a fim de determinar a paralisação dos trabalhos da Comissão Processante instituída pela Resolução n.
02/2014, posteriormente alterada pela Resolução n. 04/2014, da Câmara Municipal de Açailândia, até que os
partidos PSDB e SOL sejam incluídos na composição da mesma.

Assevera o recorrente, em síntese, a premente necessidade do acolhimento do pleito liminar, ante a ilegalidade
da decisão ora vergastada, por impedir o regular funcionamento das atividades legislativas, em afronta aos
princípios da independência e harmonia entre os poderes.

Aduz que o decisum recorrido ao interferir no sorteio e funcionamento da comissão processante, ora
questionada, adentraria em matéria decorrente de interpretação das normas regimentais da Câmara de
Vereadores de Açailândia, o que lhe seria defeso, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal, por se tratar de matéria interna corporis.

(...)

Com efeito, não sendo sindicável no Poder Judiciário a interpretação de normas regimentais das Casas
Legislativas - porque ligada à atividade política de competência exclusiva do referido órgão (interna corporis) -,
não há, prima facie, como adentrar na análise de uma proporcionalidade objetiva e ortodoxa em torno da
composição da comissão processante em questão, como, a priori, equivocadamente tentou a decisão agravada,
ao determinar que dois partidos políticos fossem agraciados com duas das três vagas possíveis na referida
comissão, sem considerar outras variáveis igualmente importantes e afetas ao processo político, delineando,
pois, o fumus boni iuris bastante ao deferimento da suspensividade pleiteada.

Por sua vez, o periculum in mora reside nos efeitos lesivos oriundos da paralisação dos trabalhos da comissão
processante, em face da denúncia ofertada contra a gestora municipal de Açailândia, ante a exiguidade do
prazo para conclusão (01.08.2014), e sob pena de arquivamento sem a devida apuração.              

Destarte, uma vez que para concessão do pleito suspensivo os requisitos autorizadores devem estar presentes
concorrentemente, em vista de tudo quanto foi exposto, defiro-o para sustar os efeitos da decisão liminar
proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 2465-72.2014.8.10.0022. 

Desembargador MARCELINO CHAVES EVERTON

RELATOR SUBSTITUTO
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Estreito: banco é condenado a pagar indenização a cliente

ESTREITO - Uma intuição financeira foi condenada a pagar indenização de R$ 10 mil, por danos morais, a
cliente da agência de Estreito, distante cerca de 100 km de Imperatriz. A decisão é da 1ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), que manteve sentença do juízo da comarca de Estreito.

O cliente alegou ter sofrido constrangimento por diversas vezes quando era obrigado a permanecer descalço na
agência bancária do Bradesco, pois o cliente usava calçado do tipo bota com bico de ferro que não passava pela
porta giratória.

De acordo com o cliente, ele sofria constrangimento quando adentrava a agência bancária sem os calçados, o
qual usava por trabalhar com materiais e máquinas que exigiam o equipamento de segurança.

Ele era obrigado pelo segurança do banco a permanecer descalço mesmo depois de autorizada a sua entrada.
Afirmou que a conduta causou-lhe danos, pois teria sido vítima de comentários no interior da agência e na
cidade, sendo inclusive recebido o apelido de "pé descalço".

O banco rebateu afirmando que agiu no exercício do dever legal e que o travamento da porta independe da ação
humana e busca garantir a segurança dos clientes, de forma que não houve constrangimento ou abalo moral,
mas mero aborrecimento.

O desembargador Jorge Rachid entendeu que as provas produzidas demonstraram que o cliente foi submetido a
tratamento constrangedor ao permanecer descalço na agência bancária, fato que não foi negado pelo banco e
foi confirmado por testemunhas.
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Judiciário maranhense tem se destacado na proteção de crianças e
adolescentes

O Poder Judiciário maranhense vem se destacando quando o assunto é infância e juventude. Com uma atuação
dinâmica e alinhada com as novas demandas sociais, a Justiça do Maranhão vem desenvolvendo ações e
projetos que têm garantido o direito de crianças e adolescentes, bem como tem atuado na correta aplicação de
medidas socioeducativas eficazes em parceria com outros órgãos que compõem uma rede de proteção desse
público.

No mês de junho, durantes os festejos de São João, equipes do 1ª Vara da Infância e da Juventude fiscalizavam
arraiais na Grande Ilha. No interior, dezenas de portarias regulamentaram a participação dos menores nos
festejos, assim como ocorreu no último Carnaval.

De acordo com a corregedora da Justiça, desembargadora Nelma Sarney, os desafios ainda são muitos,
considerando que a demanda também é crescente. No entanto, ela afirma que o Judiciário do Maranhão tem
levado a sério o tema, com diversas ações de promoção da temática. "Além disso, temos uma ampla proteção
que assegura a aplicação da lei em cada caso concreto que necessite de apreciação do Judiciário", conclui a
corregedora.

A ampla proteção decorre do fato de que nas 110 comarcas, consequentemente em todos os municípios
maranhenses, existe uma forte atuação do Judiciário na referida área. Isso porque em todas as comarcas há
juízes com competência para processar e julgar as causas relacionadas à matéria.

No mês de maio, uma audiência pública promovida pela 2ª Vara da Infância e da juventude, que tem como
titular o juiz José Costa e competência para atuar nos casos que envolvem infrações cometidas por menores,
estabeleceu prazos para reforma e ampliação das unidades de internação de adolescentes em conflito com a lei,
por parte da Fundação da Criança e Adolescente (FUNAC).

O acordo firmado na audiência com representantes do Governo do Estado objetiva o investimento de cerca de
R$ 30 milhões nas unidades de atendimento socioeducativo do Maranhão, permitindo ampliação para 210 vagas
de internação em meio fechado. Esse número deve subir para 316 até o final de 2015. A medida vai assegurar
maior rigor e garantir a aplicação de penas nos casos de atos infracionais cometidos por menores. "Essa
audiência seria para resolver o impasse da internação provisória de adolescentes em São Luís, mas
aproveitamos a oportunidade para firmar acordo sobre a rede de atendimento socioeducativo de todo o
Maranhão", explicou o juiz.

Presente na reunião, o defensor público Murilo Guazzelli destacou a atuação e iniciativa do Judiciário. "Nesta
audiência tivemos avanços  como a criação de novos espaços para os adolescentes, em respeito ao que define o
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo", completou o defensor.

Por meio da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça, o Judiciário tem implantado
políticas públicas que promovam ações concretas para proteção do publico juvenil. Recentemente, um
treinamento possibilitou capacitação a cerca de 40 juízes para atuar com a metodologia do depoimento especial,
ação que será concretizada com a instalação de salas de depoimento adaptadas para ouvir crianças vítimas de
violência.



O juiz corregedor José Américo esclarece que o Judiciário tem atuado muito bem, mas destaca que hoje existe
uma rede protetiva institucionalizada e que também tem desempenhado um bom papel. "Como primeira esfera
de proteção estão os conselhos tutelares, que podem aplicar as medidas protetivas de urgência; em seguida
vem o Ministério Público, que judicializa as questões de risco para que o Judiciário adote medidas de urgência
para preservar ou retirar crianças e adolescentes de situações de ameaça", esclareceu.

José Américo também chama a atenção para a necessidade de implementação de políticas públicas eficazes.
"Vemos uma sociedade em que a criminalidade avança e adolescentes são utilizados como instrumentos de
crime e os casos de desagregação familiar e abusos sexuais se multiplicam. O Poder Judiciário do Maranhão é
um dos poucos estados que, apesar das dificuldades encontradas, busca a priorização dessas políticas", explica
o juiz.
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Juiz determina que Estado disponibilize viaturas e policiais para
Paço do Lumiar

Em decisão datada da última sexta-feira (04), o juiz Clesio Coelho Cunha, atualmente respondendo pela Vara de
Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís, determinou que o Estado do Maranhão adote as
providências contidas em sentença judicial prolatada pela juíza Jaqueline Caracas, titular da 1ª do Termo
Judiciário de Paço do Lumiar, a fim de estruturar as forças policiais do município.

Entre as determinações da sentença, que é de 24 de janeiro de 2012, o juiz manda dar cumprimento, a
disponibilização, por parte do Estado, de "duas viaturas em bom estado de conservação, com capacidade para
trafegar em locais de difícil acesso para cada uma das delegacias" do município. Uma motocicleta e armamento
adequado também devem ser disponibilizados para as unidades policiais, consta da decisão.

Ainda de acordo com a decisão, pelo menos 10 (dez) policiais militares com mais 02 (dois) veículos e armamento
adequado devem ser disponibilizados e distribuídos nos diversos bairros. A instalação do plantão 24 horas na
Delegacia Especial do Maiobão e a instalação de pelo menos 04 (quatro) postos policiais a serem distribuídos
em bairros estratégicos, podendo operar mesmo em caráter intinerante, constam das determinações.

"Convém ressaltar, por oportuno, que tais providências devem ser implantadas IMEDIATAMENTE, pelo que
reputo razoável o prazo de 72 horas para efetivação da ordem judicial", ressalta o juiz no documento.

Clesio Cunha determina ainda a intimação do Estado do Maranhão na pessoa da procuradora-geral, do
secretário de Segurança e do comandante da Polícia Militar do Estado do Maranhão, "advertindo-se que o não
cumprimento da vertente decisão judicial acarretará a imposição das sanções pessoais legalmente cabíveis em
razão do descumprimento de ordem judicial", frisa o magistrado no documento.
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Central de Inquéritos registra quase 1.500 despachos e mais de 300 decisões em dois meses

Instalada no último dia 25 de abril, no 4º andar do Fórum Desembargador Sarney Costa, a Central de Inquéritos
de São Luís já contabiliza quase 1.500 despachos e mais de 300 decisões prolatadas. As informações são do juiz
Lúcio Antonio Machado Vale, coordenador da unidade. De acordo com o magistrado, tramitam atualmente na
unidade 1.736 feitos policiais. Além do coordenador, atuam na Central de Inquéritos os juízes Cândido José
Martins de Oliveira e Antonio Luiz de Almeida Silva. A atuação dos juízes se dá pelo período de um ano,
podendo haver recondução por igual prazo.

A Central, cuja reativação foi proposta pela desembargadora Nelma Sarney, atualmente à frente da
Corregedoria Geral da Justiça, foi aprovada pelo Pleno do Tribunal de Justiça em novembro de 2013 e tem por
objetivo a agilização dos trabalhos da polícia judiciária, com o rápido atendimento das medidas urgentes, a
exemplo de prisões, quebra de sigilo, buscas e suspensões, cabendo aos juízes com atuação na unidade o
processamento de todos os inquéritos policiais de competência das varas criminais de São Luís.

“Os juízes trabalham nos processos em toda a fase pré-processual, indo até o relatório da autoridade policial.
Uma vez relatado o processo, é obrigação da Central encaminhá-lo imediatamente à Distribuição Geral do
Fórum para envio ao Juízo competente, a fim de que não atrase o oferecimento da denúncia e dos demais atos
da futura ação penal”, explica o juiz coordenador da Central.

Lúcio Vale avalia como positiva a instalação da Central de Inquéritos e destaca ter havido maior agilidade
quanto ao processamento dos inquéritos, além de ter, de certo modo, desafogado as varas criminais da capital,
que passaram a trabalhar somente com processos propriamente ditos, ou seja, a partir da denúncia.

Ainda segundo Lúcio Vale, “os juízes da Central trabalham com matéria específica no âmbito criminal, o que
facilita os trabalhos. Agora, todos os delegados de Polícia da Grande São Luís sabem a quem se dirigir, além de
possuírem os telefones da Central para requererem seus pleitos tidos como urgentes e urgentíssimos. Esse
intercâmbio promove maior agilidade”, garante.

Nas palavras do magistrado, os serviços da Central estão funcionando regularmente. Para o juiz, com duas salas,
correspondentes a duas unidades, a estrutura onde funciona a unidade atende às demandas da Central. Lúcio
Vale explica que em uma das salas, que funciona como depósito, ficam os objetos apreendidos provisoriamente.

Além dos juízes, a Central de Inquéritos conta ainda com o trabalho de três promotores de Justiça junto à
unidade. Um defensor público já foi designado pela Defensoria a atuar junto à Central nos casos em que haja a
necessidade da atuação do órgão.
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Expediente no Judiciário será alterado nesta terça (8)

Nesta terça-feira (8) – quando a seleção brasileira joga a partir das 17 horas – o horário de funcionamento dos
órgãos do Poder Judiciário do Maranhão será das 8h às 12h.

A alteração no horário de expediente está relacionada em portaria conjunta (02/2014) do Tribunal de Justiça
(TJMA) e Corregedoria Geral (CGJ), publicada no Portal do Judiciário e no Diário da Justiça Eletrônico.

PLANTÃO – A partir das 12h, as demandas de caráter urgente, nas esferas cível e criminal, serão atendidas por
meio do serviço de Plantão Judiciário de 1º grau (em São Luís – 8802-1503) e 2º grau (8802-8344). O
desembargador Guerreiro Júnior responderá pelo plantão do TJMA até domingo (13).
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Justiça afasta inadimplência do município de Presidente Juscelino

Para o desembargador Jamil Gedeon (relator), a atual gestão apresentou provas que atribuem a inadimplência
ao ex-prefeito|

As Segundas Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) determinaram que o
secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Agricultura Familiar afaste a situação de inadimplência do
município de Presidente Juscelino, conforme voto proferido pelo relator do processo, desembargador Jamil
Gedeon, em sessão do colegiado.

O entendimento dos desembargadores foi de que as irregularidades questionadas pelo gestor estadual são de
responsabilidade do ex-prefeito do município, Dácio Rocha Pereira, que não prestou conta dos convênios
firmados à época em que estava à frente da Prefeitura.

Questionando o ato do gestor estadual, o município de Presidente Juscelino impetrou mandado de segurança
junto ao Tribunal de Justiça, sustentando o risco iminente do Executivo Municipal sofrer prejuízo irreversível
por não poder celebrar convênios ou obter recursos do Estado do Maranhão.

Para o relator do processo, desembargador Jamil Gedeon, a atual gestão de Presidente Juscelino apresentou
provas que atribuem a inadimplência ao ex-prefeito, a exemplo da ação civil pública movida contra o mesmo por
ato de improbidade, pedindo ressarcimento ao erário dos prejuízos causados pelos valores das contribuições
previdenciárias não recolhidas, além da cópia da representação apresentada ao Ministério Público Federal
contra Dácio Rocha Pereira.

Gedeon observou que a questão está pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
Supremo Tribunal Federal (STF) e também do TJMA, devendo ser liberado da inadimplência o município
administrado pelo prefeito que sucedeu o administrador faltoso, quando for comprovado que foram tomadas 
providências para ressarcimento do erário.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA DE INTERESSES DIFUSOS E
COLETIVOS
08/07/2014 - SITE JORNAL PEQUENO 
POSITIVA
JUIZ DETERMINA QUE ESTADO DISPONIBILIZE VIATURAS E POLICIAIS PARA PAÇO DO LUMIAR

Pag.: 11

Juiz determina que Estado disponibilize viaturas e policiais para
Paço do Lumiar

Em decisão datada da última sexta-feira (04), o juiz Clesio Coelho Cunha, atualmente respondendo pela Vara de
Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís, determinou que o Estado do Maranhão adote as
providências contidas em sentença judicial prolatada pela juíza Jaqueline Caracas, titular da 1ª do Termo
Judiciário de Paço do Lumiar, a fim de estruturar as forças policiais do município.

Entre as determinações da sentença, que é de 24 de janeiro de 2012, o juiz manda dar cumprimento, a
disponibilização, por parte do Estado, de "duas viaturas em bom estado de conservação, com capacidade para
trafegar em locais de difícil acesso para cada uma das delegacias" do município. Uma motocicleta e armamento
adequado também devem ser disponibilizados para as unidades policiais, consta da decisão.

Ainda de acordo com a decisão, pelo menos 10 (dez) policiais militares com mais 02 (dois) veículos e armamento
adequado devem ser disponibilizados e distribuídos nos diversos bairros. A instalação do plantão 24 horas na
Delegacia Especial do Maiobão e a instalação de pelo menos 04 (quatro) postos policiais a serem distribuídos
em bairros estratégicos, podendo operar mesmo em caráter intinerante, constam das determinações.

"Convém ressaltar, por oportuno, que tais providências devem ser implantadas IMEDIATAMENTE, pelo que
reputo razoável o prazo de 72 horas para efetivação da ordem judicial", ressalta o juiz no documento.

Clesio Cunha determina ainda a intimação do Estado do Maranhão na pessoa da procuradora-geral, do
secretário de Segurança e do comandante da Polícia Militar do Estado do Maranhão, "advertindo-se que o não
cumprimento da vertente decisão judicial acarretará a imposição das sanções pessoais legalmente cabíveis em
razão do descumprimento de ordem judicial", frisa o magistrado no documento.
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Central de Inquéritos registra quase 1.500 despachos e mais de 300 decisões em dois meses
Postado em 8 jul 2014 - 9:30am Da Redacao

Instalada no último dia 25 de abril, no 4º andar do Fórum Desembargador Sarney Costa, a Central de Inquéritos
de São Luís já contabiliza quase 1.500 despachos e mais de 300 decisões prolatadas. As informações são do juiz
Lúcio Antonio Machado Vale, coordenador da unidade. De acordo com o magistrado, tramitam atualmente na
unidade 1.736 feitos policiais. Além do coordenador, atuam na Central de Inquéritos os juízes Cândido José
Martins de Oliveira e Antonio Luiz de Almeida Silva. A atuação dos juízes se dá pelo período de um ano,
podendo haver recondução por igual prazo.

A Central, cuja reativação foi proposta pela desembargadora Nelma Sarney, atualmente à frente da
Corregedoria Geral da Justiça, foi aprovada pelo Pleno do Tribunal de Justiça em novembro de 2013 e tem por
objetivo a agilização dos trabalhos da polícia judiciária, com o rápido atendimento das medidas urgentes, a
exemplo de prisões, quebra de sigilo, buscas e suspensões, cabendo aos juízes com atuação na unidade o
processamento de todos os inquéritos policiais de competência das varas criminais de São Luís.

“Os juízes trabalham nos processos em toda a fase pré-processual, indo até o relatório da autoridade policial.
Uma vez relatado o processo, é obrigação da Central encaminhá-lo imediatamente à Distribuição Geral do
Fórum para envio ao Juízo competente, a fim de que não atrase o oferecimento da denúncia e dos demais atos
da futura ação penal”, explica o juiz coordenador da Central.

Lucio Vale avalia como positiva a instalação da Central de Inquéritos e destaca ter havido maior agilidade
quanto ao processamento dos inquéritos, além de ter, de certo modo, desafogado as varas criminais da capital,
que passaram a trabalhar somente com processos propriamente ditos, ou seja, a partir da denúncia.

Ainda segundo Lúcio Vale, “os juízes da Central trabalham com matéria específica no âmbito criminal, o que
facilita os trabalhos. Agora, todos os delegados de Polícia da Grande São Luís sabem a quem se dirigir, além de
possuírem os telefones da Central para requererem seus pleitos tidos como urgentes e urgentíssimos. Esse
intercâmbio promove maior agilidade”, garante.

Nas palavras do magistrado, os serviços da Central estão funcionando regularmente. Para o juiz, com duas salas,
correspondentes a duas unidades, a estrutura onde funciona a unidade atende às demandas da Central. Lúcio
Vale explica que em uma das salas, que funciona como depósito, ficam os objetos apreendidos provisoriamente.

Além dos juízes, a Central de Inquéritos conta ainda com o trabalho de três promotores de Justiça junto à
unidade. Um defensor público já foi designado pela Defensoria a atuar junto à Central nos casos em que haja a
necessidade da atuação do órgão.


