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CIRC-OUVID 102/2015 

São Luís (MA), 25 de setembro de 2015 

 

A Sua Excelência o (a)  Senhor (a) 

MD. Desembargador (a) do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão 

NESTA 
 

 

 

Assunto: Relatório da Aud. Pública do polo judicial de Imperatriz 

 

 

Senhor (a) Desembargador (a), 

 

 

Cumprimentando-o (a), encaminho a V. Exa. a Ata da Audiência 

Pública do Polo Judicial de Imperatriz, sessão realizada no último dia 17 do mês 

em curso (abrangendo as Comarcas de Açailândia, Alto Parnaíba, Amarante, 

Arame, Balsas, Buriticupu, Carolina, Estreito, Grajaú, Itinga, João Lisboa, 

Montes Altos, Porto Franco, Riachão, Senador La Roque, Tasso Fragoso e 

também Imperatriz), a penúltima das Audiências Públicas promovidas por esta 

Ouvidoria com o propósito de estimular a participação popular na construção de 

um Poder Judiciário mais eficiente, republicano e próximo da sociedade. 

Com cerca de 3 horas de duração, a Audiência realizada no auditório 

do Palácio do Comércio, na Associação Comercial e Industrial de Imperatriz, 

contou com a participação de mais de 350 pessoas, incluindo a maciça maioria 

dos Juízes do Polo Judicial, que prestigiaram e deram apoio à realização do 

evento, valendo destacar a especial contribuição fornecida pelo diretor do Fórum 

de Imperatriz, Dr. Delvan Tavares Oliveira, e da coordenadora administrativa, 

servidora Leila Marinho dos Santos, com sua equipe.  

Diferente dos relatórios anteriores, optamos aqui por fazer a juntada 

da própria Ata da Audiência, revisada e resumida, em razão da clareza e 

fidedignidade com que foi confeccionada pela servidora Karolline de Oliveira 

Cruz. 

Do rol das manifestações, destacamos, pela gravidade e reincidência 

com que foram apresentadas, as reclamações relativas ao Juízo da Vara da 
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Fazenda Pública de Imperatriz e à obra de construção do novo fórum dessa 

mesma Comarca.  

Em sessão prévia realizada com os Juízes do Polo, este Ouvidor 

explanou sobre o funcionamento da Ouvidoria e o processamento das 

reclamações, ressaltando a importância de recebê-las com tolerância e 

compreensão; instou a todos que respondam em caráter prioritário os pedidos de 

informações dos servidores da Ouvidoria, como determina o art. 8º da Resolução 

20/2010, com a alteração dada pela Resolução 37/2012 do TJMA, destacando a 

possibilidade dessa resposta ser apresentada de maneira informal, de modo que 

os magistrados não fiquem ainda mais sobrecarregados com a elaboração de 

ofícios. Da parte dos Juízes, este Ouvidor recebeu inúmeras reclamações sobre a 

recorrente deficiência de suprimento de materiais de expediente.   

Além das manifestações constantes da Ata anexa, outras foram 

recebidas pelo pessoal da Ouvidoria no local da Audiência, e serão regularmente 

processadas para ulterior resposta aos manifestantes.  

Entre as manifestações formais recebidas na Audiência Pública, 

destacamos a formulada pelos Juízes Federais da Subseção Judiciária de 

Imperatriz, Drs. Marcos José Brito Ribeiro e William Ken Aoki, propondo o 

aperfeiçoamento de medidas de cooperação entre as Justiças Estadual e Federal, 

conforme ofício também anexo.  

Assim, dou ciência do ocorrido na Audiência Pública, na esperança de 

que V. Exa. encaminhe a solução adequada para os problemas que estejam na sua 

esfera de atribuição e competência. 

Renovando manifestação de estima, subscrevo-me atenciosamente.  

 

Desemb. Paulo Sérgio Velten Pereira 

Ouvidor Judiciário 


































