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PROCESSO N° 0000130-72.2019.8.10.0065

 

SENTENÇA

 

I - RELATÓRIO

 

Trata-se de Ação Civil Pública, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Ministério Público do Estado em
desfavor do Estado do Maranhão.

Aduz a parte autora que, o quadro de servidores da Delegacia da comarca de Alto Parnaíba encontra-se defasado,
contando apenas com: a) um escrivão "ad hoc"; b) e um investigador de polícia.

Por essa razão, entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, buscando a
resolução do suposto problema pela via administrativa. Entretanto, este órgão informou a insuficiência de servidores para atender
à necessidade de reforço da Polícia Civil na localidade.

Com a abertura de concurso para as vagas de Delegado , Escrivão e Investigador de Polícia Civil, e homologação do
concurso do ano de 2019, a parte autora alega que teve suas esperanças renovadas. Contudo, ao entrar em contato a Secretaria de
Segurança Pública do Estado, recebeu a informação que a nomeação dos aprovados em concurso público é ato de gestão do Chefe
do Executivo e que o prazo de validade do concurso é até o dia 07/01/2023, podendo haver nomeação para os cargos vagos na
Delegacia de Alto Parnaíba até essa data.

Alega ainda, que a defasagem no quadro de servidores tem como consequência a má prestação do serviço público,
ocasionando a proteção deficiente do bens jurídicos tutelados, bem como a desconfiança no sistema jurídico penal.

Frisou que, geralmente, os Delegados que respondem pela Delegacia de Polícia Civil da cidade de Alto Parnaíba
impõem aos policiais a necessidade de deslocar o preso à Comarca de Balsas, que dista cerca de 200 km, cuja a rodovia "se
constitui verdadeira vergonha para o Estado do Maranhão, dada a inexistência de condições mínimas de trafegabilidade", o que
agrava ainda mais a questão da segurança pública naquele município, pois deixa a cidade sem um número adequado de policiais,
além de a viagem até a cidade de Balsas ser perigosa, devido às péssimas condições da estrada e o tempo que levam para se
deslocarem até lá.

Todo esse diálogo com a Administração Pública levou cerca de 08 (oito) anos.

Nesse diapasão, requer a lotação de equipe da polícia civil, na Comarca de Alto Parnaíba, formada, por no mínimo:
a) um Delegado; b) um Escrivão; c) 04 Investigadores de polícia Civil;

Inquérito Civil n°10/2016-PJAP, id 25284354, pág. 14.

A parte ré manifestou acerca do pedido de antecipação de tutela, id 25286021/25285305.

A parte ré não apresentou contestação.

É o relatório. Decido

 

II- FUNDAMENTAÇÃO
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Decreto a revelia do Estado do Maranhão, pois citado, não apresentou contestação, conforme certidão ID 25285305,
assim considero verdadeiros os fatos apresentados pelo Ministério Público, até por que está acompanhada de um rico acervo
probatório que demonstra toda a omissão do Estado do Maranhão.

Julgo antecipadamente a lide com base no art. 355 do Código de Processo Civil pátrio,pois não há mais necessidade
de provas em decorrência do acervo probatório já encartado nos processo, além de ser o réu revel e não houver requerimento de
prova.

O autor alega que o quadro de servidores da Polícia Civil atuantes na comarca de Alto Parnaíba é insuficiente para
atender os anseios da população local.

Trouxe para os autos o procedimento administrativo instaurado pelo próprio Ministério Público no ano de 2016.

Relatada que antes de ajuizar a presenta ação adotou o diálogo com a Administração Pública, com a Secretaria de
Segurança Pública do Estado do Maranhão, demonstrando toda a ineficiência da Polícia Civil do município de Alto Parnaíba, o
que interfere diretamente da segurança pública da cidade.

Adiciona que vários representantes do Ministério Público, que passaram pela Promotoria de Justiça de Alto
Parnaíba, tentaram resolver o problema extrajudicialmente, demonstrando a insuficiência no número de servidores da Delegacia de
Alto Parnaíba e a inadequada estrutura física.

A Administração Pública, como resposta, alegou que não possui número suficiente de servidores em seus quadros
para atender a demanda de Alto Parnaíba, pois há demanda de servidores em todo o Estado.

Além do mais, relatou que a tentativa de uma solução administrativa com a administração pública durou cerca de 08

(oito) anos, passando o Estado do Maranhão por um concurso público para provimento de cargos para a Polícia Civil do referido

Estado em 2019, porém, mesmo tendo travando uma conversa administrativa com o Estado durante todo esse tempo, não logrou
êxito na solução dos problemas apresentados na segurança pública da cidade de Alto Parnaíba.

A situação dessa cidade, que fica ao extremo sul do Maranhão é tão grave que até a estrada que liga esse município

à cidade de Balsas é péssima, com muitos trechos sem asfalto e muitos buracos, que fazem com que um percurso de cerca de 200

Km seja feito em mais ou menos 05 (cinco) horas de viagem, além de colocar os motoristas, passageiros e transeuntes em extremo

perigo de vida e saúda, acontecendo o mesmo com os policiais que tem que levar o preso até a Delegacia de Polícia de Balsas,

situação essa inconcebível.

A ausência de um funcionamento adequado e eficiente da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Alto Parnaíba

compromete até o trabalho do Ministério Público e Poder Judiciário que necessitam dos trabalhos da Polícia Civil para

complementação de seus labores.

Para a solução da controvérsia, faz-se necessário analisar a segurança pública enquanto direito fundamental, a
omissão estatal na sua defesa e o princípio constitucional da separação de Poderes constituídos.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, depois de dar à segurança o status de valor supremo, em
seu preâmbulo, incluiu-a entre os direitos fundamentais arrolados no caput do artigo 5º (Dos Direitos e Deveres Individuais e
Coletivos), ao lado dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade. Logo a seguir, em seu artigo 6º (Dos Direitos
Sociais), o texto constitucional voltou a incluí-la entre os direitos sociais nele listados. Fora desse rol, a Carta, em seu artigo 144,
refere-se novamente à segurança, agora especificamente à segurança pública.

Assim, a existência de um direito e de um dever geral de segurança na Constituição de 1988, conduz, por meio de
um raciocínio hermenêutico, a um direito fundamental à segurança pública. A partir, também, do artigo 144,caput, da CRFB, ela é
consagrada como “dever do Estado, direito e responsabilidade de todos”, condicionando e legitimando a atuação e a própria
existência do Estado, além de impor a ele que não apenas se abstenha de intervenções indevidas na esfera desse direito, mas
também que adote medidas com o fito de protegê-lo e de removê-lo.
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Sendo a segurança pública fator primordial de preservação da sociedade é ineludível a responsabilidade do Estado
em promover a paz social, tanto em atividades de prevenção, como de repressão da desordem e criminalidade. Partindo dessa
premissa, impossível fazê-lo sem uma polícia estruturada e, principalmente, sem a presença do Delegado de Polícia, responsável
por manter e conduzir os trabalhos de acordo com as peculiaridades do local onde presta suas atividades laborais.

Com efeito, em caso de omissão dos órgãos públicos competentes no cumprimente de seus deveres constitucionais,
no caso específico dos autos garantia à população do direito fundamental à segurança pública, nos termos do art. 144, da CRFB/88
é plenamente justificada, com fundamento no art. 5º, XXXV, da Carta Magna, a intervenção judicial no controle de atos até então
discricionários, para garantia da efetivação do sobredito direito fundamental à segurança pública, sem com isso caracterizar ofensa
ao princípio da separação dos poderes.

In casu, oMinistério Públicobuscou a resolução do problema pela via administrativa, conforme documentação
acostada aos autos, entretanto, recebeu a negativa sob alegação de ser discricionariedade do chefe do executivo estadual a
alocação de servidores nas diversas comarcas do Estado.

A conclusão a que se chega, portanto, é da existência de omissão do Estado, sem justificativa plausível, quanto à
observância de seu dever constitucional de garantir a segurança pública .

Ademais, em que pese a veracidade do argumento da Secretaria de Segurança do Estado do Maranhão, é incabível
falar em invasão de discricionariedade, pois não se está intervindo na escolha dos locais para onde deva haver destacamento de
efetivo da polícia judiciária, opção esta que cabe ao Poder Executivo enquanto chefe supremo da polícia civil.

A providência pretendida nesta Ação Civil Pública restringe-se à cobrança de implementação material e física de
serviço já prestado e que, atualmente, não atende a contento as demandas da localidade.

Não há discricionariedade, mas obrigação de cumprimento de preceito constitucional relacionado à segurança
pública da população, mas precisamente o art. 144 da Constituição Federal brasileira.

Não há que se falar, portanto, em violação ao princípio da separação dos poderes, mas sim, no seu fortalecimento,
na exteriorização do sistema de freios e contrapesos.

É esse o entendimento da jurisprudência pátria:

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA.

LEGITIMIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 1. O Ministério Público detém capacidade postulatória não só para a abertura do

inquérito civil, da ação penal pública e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social do

meio ambiente, mas também de outros interesses difusos e coletivos [artigo 129, I e III, da CB/88]. Precedentes. 2.

O Supremo fixou entendimento no sentido de que é função institucional do Poder Judiciário determinar a

implantação de políticas públicas quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos

político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a

integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de

cláusulas revestidas de conteúdo programático. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº

367.432/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 14/5/10).

 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

DE JARDIM. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO PARA REFORMA DA CADEIA PÚBLICA

LOCAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE VIATURAS PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR E AUMENTO

DO EFETIVO POLICIAL. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE ACORDO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE

CIDADANIA E JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 6º E 144 DA

CF/88. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REEXAME E APELO CONHECIDOS.

SENTENÇA CONFIRMADA. 1. No caso, reexame necessário e apelação cível interposta em face de sentença que
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julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Ceará, a fim de

determinar que o ente público estatal complemente a estrutura da cadeia pública do Município de Jardim, que

disponibilize pessoal para incumbências ligadas à limpeza e cozinha, além de fornecer ao destacamento de polícia

militar local dois veículos para garantir a ronda e a majoração do efetivo em serviço do Município para o

quantitativo de 20 policiais. 2. Em audiência realizada no dia 10 de maio de 2006, a Secretaria de Justiça e

 Cidadania com o auxílio do Município de Jardim formalizou acordo, acolhendo parte dos pedidos da inicial. 3. A

Constituição Federal de 1988 garante, em seu art. 6º, como direito social a segurança, asseverando, ainda, em seu

art. 144, que "a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a

 preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio". 4. O Supremo Tribunal Federal,

em reiterados julgados, decidiu que "o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a

concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração

pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes." (ARE 1170152 AgR, Relator (a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2018, PUBLIC 13-02-2019). 5. Diante dos

precedentes jurisprudenciais e tendo em vista o dever constitucional do ente público estatal em garantir a

segurança pública dos munícipes de Jardim, deve ser confirmada a sentença de primeiro grau de jurisdição que

decidiu pela parcial procedência do pleito formulado pelo representante do Parquet, homologando, ademais, o

acordo firmado por meio da Secretaria de Justiça e Cidadania. - Precedentes do STF e desta egrégia Corte de

Justiça. - Reexame Necessário conhecido. - Apelação conhecida não provida. - Sentença confirmada. ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Reexame Necessário e Apelação Cível nº

0000098-05.2003.8.06.0109, em que figuram as partes acima indicadas. Acorda a 3ª Câmara de Direito Público do

egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do reexame necessário e do apelo

interposto, mas para negar provimento ao último, a fim de manter inalterada a sentença de primeiro grau de

jurisdição, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 14 de outubro de 2019 JUÍZA CONVOCADA ROSILENE

FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018 Relatora(TJ-CE - APL: 00000980520038060109 CE

0000098-05.2003.8.06.0109, Relator: ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018, Data de

Julgamento: 14/10/2019, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 14/10/2019)

 

O Poder Judiciário, em regra, não pode substituir à Administração Pública no exercício do poder discricionário, mas
pode dizer que é necessário que a Administração Pública cumpra o dever de dar segurança à população.

Inexiste, pois, ofensa à repartição de competências quando o poder que detém tipicamente a atribuição de
exercer determinado papel é omisso.

A omissão estatal no caso em comento é cristalina, o serviço prestado não é adequado. Conclusão de fácil

percepção ao analisar o processo que encontra-se muito bem instruído.

Sendo assim, entendo que o pedido é razoável e compatível com a realidade do Município de Alto Parnaíba, local
de difícil acesso, localizada no extremo sul do Estado do Maranhão e com péssima estrada que liga as cidades de Balsas,

 polo Regional, a ela, o que aumenta a insegurança da cidade de Alto Parnaíba, e que necessita de efetivo de polícia judiciária
compatível com a sua população.

Não se mostra razoável, tampouco proporcional, que um Município com, aproximadamente 12.000 (doze mil)

habitantes, tenha sua segurança reduzida a um escrivão "ad hoc"e um investigador de polícia, o que existe é uma escolha drástica e

que requerer uma imposição de sofrimento da população de Alto Parnaíba ou de quem transita por ali e tem que suportar a

omissão, falhas e serviços ineficiente da Polícia Civil daquele município, já tão isolado.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de não configurar a violação ao princípio
constitucional da separação dos Poderes, decisão proferida pelo Poder Judiciário obrigando ao Estado ao cumprimento de normas
constitucionais de caráter cogente e vinculante, o que configura omissão do Poder Público, in verbis:
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"VÍTIMA DE ASSALTO OCORRIDO EM REGIÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO AO QUAL SE ATRIBUI 
OMISSÃO NO DESEMPENHO DA OBRIGAÇÃO DE OFERECER À POPULAÇÃO LOCAL NÍVEIS

 EFICIENTES E ADEQUADOS DE SEGURANÇA PÚBLICA – PRÁTICA CRIMINOSA QUE CAUSOU

TETRAPLEGIA À VÍTIMA E QUE LHE IMPÔS, PARA SOBREVIVER, DEPENDÊNCIA ABSOLUTA EM

RELAÇÃO A SISTEMA DE VENTILAÇÃO PULMONAR ARTIFICIAL – NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE

 MARCAPASSO DIAFRAGMÁTICO INTRAMUSCULAR (MARCAPASSO FRÊNICO) – RECUSA DO ESTADO DE

PERNAMBUCO EM VIABILIZAR A CIRURGIA DE IMPLANTE DE REFERIDO MARCAPASSO, A DESPEITO

 DE HAVER SUPOSTAMENTE FALHADO EM SEU DEVER CONSTITUCIONAL DE PROMOVER AÇÕES

EFICAZES E ADEQUADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA EM FAVOR DA POPULAÇÃO LOCAL (CF, art.
144, “caput”)- DISCUSSÃO EM TORNO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (CF, art. 37,

§ 6º) – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – DOUTRINA – PRECEDENTES - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

CONCEDIDA EM FAVOR DA VÍTIMA, NA CAUSA PRINCIPAL, PELO SENHOR DESEMBARGADOR

RELATOR DO PROCESSO – SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DESSA DECISÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA DO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MEDIDA DE CONTRACAUTELA QUE NÃO SE JUSTIFICAVA EM RAZÃO

DA AUSÊNCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE - DEVER ESTATAL DE

ASSISTÊNCIA À SAÚDE RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL (CF, arts. 196 e 197) – OBRIGAÇÃO

JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, INCLUSIVE AOS

 ESTADOS-MEMBROS DA FEDERAÇÃO – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE
OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO ESTADO DE PERNAMBUCO – DESRESPEITO À
CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE

 TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) – A

QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE
QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE
QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) – O O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO
EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA
DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA
LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO
CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS
RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS
NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE
VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS.

 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS”– A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES

INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO
AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO
DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE
RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO
INSUFICIENTE E PROIBIÇÃODE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL

FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO

DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220)

 

Há aqui clara proteção deficiente dos direitos e garantias fundamentais pelo Estado do Maranhão em relação à

segurança público eficiente do município de Alto Parnaíba.

Diante dessa situação, comprovada a  inércia injustificada da Administração Pública, faz-se necessária a intervenção

  afirmativa do Poder Judiciário.

 

Tutela de Urgência
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Pede o Ministério Público a a concessão de  no sentido detutela provisória de urgência de caráter antecipado
determinar ao Estado do Maranhão, através de sua Secretaria de Estado da Segurança Pública, a ser confirmada na sentença, na 

 consistente em OBRIGAÇÃO DE FAZER, lotar equipe de policiais civis formada de, no mínimo, (01) um Delegado, (01)
 um Escrivão e (04) quatro Investigadores de Policia Civil na Delegacia de Policia de Alto Pamaiba/MA, no prazo de 90

(noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Fundamenta o"   fumus boni iuris" na hipótese em tela pelos fundamentos de fato e de direito expostos ao longo dessa inicial, que demonstram, à

   saciedade, a obrigação constitucionalmente imposta ao Estado do Maranhão, por intermédio de sua Secretaria de Pública Estado da Segurança Pública, em oferecer

 condições mínimas satisfatórias para o desenvolvimento das atividades da Polícia Civil como maneira de incrementar a segurança pública local.

Alega queo  " periculum in mora" está presenteno fato de que a permanência da atual situação da Polícia Civil local acaba por trazer graves prejuízos à

 comunidade, bem como aos próprios poderes instituídos que aqui atuam, a par dos imensuráveis danos que já foram causados à sociedade alto parnaibana, além da

própria Justiça, em vista da atividade judiciária da polícia, levando-se em conta os crescentes índices de criminalidade, sobretudo, praticada de maneira violenta, que

abalam e aterrorizam os habitantes.

A tutela de urgência pretendida está condicionada à existência conjugada da "probabilidade do direito", relacionada
à prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito material invocado pela parte autora, de forma que o magistrado se convença
da verossimilhança de suas alegações, aliado ao "perigo de dano", na lição do artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015 e,
ainda, de um requisito a mais, específico: a reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória.

A  está bem evidenciada na fundamentação acima, bem como nas provas carreadas aoprobabilidade do direito
processo.

Já o perigo da demora encontra-se presente no momento em que a segurança pública na cidade de Alto Parnaíba está
seriamente afetada, uma vez que a ausência de um corpo de policiais concursos na Delegacia de Polícia daquela cidade, já tão i
solada e de difícil acesso (o que é fato público e notório de todos da região sul do Estado do Maranhão), o que pode gerar
situações irreversíveis relacionadas à vida e à integridade física das pessoas que ali vivem e transitam.

Presentes, portanto, os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Ante ao exposto,  DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIApara que o ESTADO DO MARANHÃO lote
uma equipe de policiais civis na Delegacia Civil de Alto Parnaíba, formada de, no mínimo, (01) um Delegado, (01) um
Escrivão e (04) quatro Investigadores, no prazo de 01 (um) ano, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).

 

III- DISPOSITIVO

 

Ante o exposto, levando em consideração que a segurança pública é direito fundamental do cidadão e que o Estado
vem se omitindo com relação ao seu dever constitucional de fornecê-la de forma adequada e eficiente aos munícipes de Alto
Parnaíba, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 487, I, primeira

  parte, do  Código de Processo Civil pátrio, confirmando a tutela de urgência, para CONDENAR o ESTADO DO
 MARANHÃO, através de sua Secretaria de Estado da Segurança Pública, na OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente em

lotar equipe de policiais civis formada de, no mínimo, (01) um Delegado, (01) um Escrivão e (04) quatro Investigadores de
Policia Civil na Delegacia de Policia de Alto Pamaiba/MA, no prazo razoável de 01 (um) ano.

Sem condenação ao pagamento de despesas processuais ou honorários advocatícios (art.18 da Lei 7.347/85).

Intimem-se.

CUMPRA-SE.
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Alto Parnaíba/MA, 30 de janeiro de 2020.

 

ELAILE SILVA CARVALHO

Juíza de  Direito Titular da 1° Vara da Comarca de Balsas

respondendo pelo juízo da Vara Única de Alto Parnaíba.
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