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Nós, que esta subscrevemos, todos brasileiros e brasileiras, domiciliados 
no município de Santa Luzia, juntamente com a representação da entidades 
Coordenadoras do Tribunal Popular do Judiciário, vimos à presença deste 
Órgão Correicional expor e requerer o que adiante segue: 

1 – no ano de 2009, foi distribuída ação penal pública, registrada na 2ª Vara da 
Comarca de Santa Luzia, sob o n° 04/2009, em que fi guram como acusados,  
por fato ocorrido no dia 01 de janeiro de 2.009, as pessoas físicas signatárias 
desta; 

2 – consta na ficha processual da referida ação, em anexo, despacho lavrado 
no dia 20/08/2009, em que o juízo da segunda vara dar-se por 
incompetente, determinando a remessa dos autos à Ju stiça Federal, com 
a respectiva baixa definitiva ; 

3 – em certidão fornecida pela Secretaria Judicial da respectiva vara, expedida 
no dia 23 de março de 2.010, consta a informação de que os referidos autos 
foram enviados à Justiça Federal, conforme determinação expedida nos autos; 

4 – conforme cópia em anexo, foi obtida certidão n° 43272-1, em que a Justiça 
Federal consigna a informação de que, revendo os registros de distribuição de 
25 de abril de 1967 até a presente data, inexiste processo em tramitação, 
figurando como acusadas as pessoas físicas que esta assinam; 

5 – já foram feitas afirmações em várias oportunidades, em jornais e atos 
públicos, negando a autoria das acusações formuladas na denúncia 
encaminhada ao Poder Judiciário. Nunca, em instante algum, foi oportunizado 
o exercício constitucional do direito de defesa contra fato tão grave que nos 
prejudicou em todos os aspectos, a nós e as nossas famílias, bem como toda a 
comunidade de santa Luzia; 



6 – Por conta desse fato, as pessoas físicas que esta subscrevem afirmam 
terminantemente que foram feitas: prisões ilegais, torturas, invasão de 
domicílio, ameaças e intimidações, provocando pânico e praticamente um 
“estado de sítio” em Santa Luzia, à época, onde direitos constitucionais foram 
esquecidos e/ou violados sem haver nenhuma apuração devida por parte das 
autoridade públicas competentes; 

7 – causa agora enorme espanto em ver informações tão distintas sobre o 
paradeiro do processo, o que impossibilita, mais uma vez, o exercício do direito 
de defesa contra acusações tão infundadas, fato que só acrescenta mais 
sofrimento as dores já sentidas e vividas; 

8 – maior indignação provoca o despacho proferido pela juíza da comarca, para 
a qual o processo foi distribuído, em reconhecer a incompetência do juízo 
comum para o processamento do feito, quando durante a fase das apurações 
este mesmo juízo decretou inúmeras prisões, agindo, pelo visto, ao arbítrio da 
lei;     

9 – queremos informar que todos esses fatos foram narrados quando das 
audiências públicas do Tribunal Popular do Judiciário, evento promovido por 
um conjunto de entidades da sociedade civil maranhense, sob a Coordenação 
da Cáritas Brasileira, em que foi destacado pela comunidade presente o papel 
desempenhado pelo Promotor de Justiça que ocupava a titularidade da 
comarca, em ter se omitido ante as informações de arbitrariedade praticadas e 
que delas tomou conhecimento, sem ter feito absolutamente nada; 

10 – por conta de reportagens veiculadas em meios de comunicação, 
principalmente na Revista Carta Capital, edição n° 603, notas de entidades de 
representação dos Magistrados e do Ministério Público foram emitidas, 
negando os fatos veiculados, afirmando serem inverídicos, manifestando o seu 
apoio incondicional às autoridades citadas na matéria; 

11 – temos, assim, duas informações sobre o mesmo fato, a envolver 
autoridades públicas, que estão limitadas pela lei e pela obrigação de respeitar 
os direitos da pessoa humana, que merece ser, no mínimo, objeto de apuração 
devida. 

Assim, ante o exposto, com fundamento no art. 5°, i nc. XXXIV, da 
Constituição Federal, requeremos: 

a) a apuração devida sobre o paradeiro do processo e, caso o mesmo 
ainda se encontre na secretaria judicial da vara respectiva, seja 
instaurado o procedimento disciplinar necessário para saber a autoria do 
ato irregular; 

b) instaurar  procedimento para apurar se as prisões decretadas durante o 
processo de apuração do fato delituoso obedeceram à determinação 



constitucional prevista no art. 5°,m inc. LXI, da C F/88, que determina 
que uma das hipóteses da legalidade da prisão é ser emitida uma ordem 
escrita e fundamentada por autoridade judiciária competente, uma vez 
que posteriormente, quando do recebimento da denúncia, a autoridade 
judiciária invocou o argumento da incompetência do juízo para deslocar 
o feito para a instância federal; 

c) pelo fato de existir versões divergentes sobre o mesmo fato, e como 
forma de dar transparência às afirmações aqui levantadas, determine 
esta Corregedoria a realização de audiência pública , a ser feita em 
Santa Luzia, presidida por este Órgão, previamente designada e com 
ampla publicidade, para que propicie a participação tanto de pessoas 
como de representações da sociedade civil, a fim de sejam ratificadas, 
na presença do Representante do Ministério Público aqui citado, as 
presentes informações; 

d) apurados os fatos, seja instaurado o procedimento administrativo 
devido , e uma vez comprovado a culpa dos agentes públicos, sejam 
estes devidamente punido na forma da lei. 

 

N. termos 

Requeremos deferimento. 

 

São Luís, 04 de agosto de 2.010 

Pelas Entidades que Coordenam o Tribunal Popular do Judiciário: 
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