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OFC-OUVID 21-2015 

São Luís (MA), 23 de março de 2015 

 
A Sua Excelência a Senhora 
Desembargadora Cleonice Silva Freire 
MD. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão 
NESTA 

Assunto: Relatório da Audiência Pública do polo judicial de Chapadinha 

 

Senhora Presidente, 

 
Cumprimentando-a, encaminho a V. Exa. o Relatório da Audiência 

Pública realizada no último dia 12 de março na comarca sede do polo judicial de 
Chapadinha, a 3ª entre as audiências que serão realizadas até o final desta gestão 
nos demais polos judiciais do Estado, com vistas a estimular a participação 
popular na construção de um Poder Judiciário mais eficiente, republicano e 
próximo da sociedade. 

Com mais de três horas de duração, a Audiência Pública, realizada no 
auditório da Faculdade do Baixo Parnaíba (gentilmente cedido pela 
administração daquela instituição de ensino), contou com a participação ativa de 
aproximadamente duzentas pessoas, entre populares, representantes da sociedade 
civil, líderes políticos (entre os quais a prefeita municipal e a presidente da 
Câmara de Vereadores de Chapadinha), religiosos, presidentes de associações e 
entidades de classe, membros da advocacia (entre eles o presidente da subseção 
da OAB de Chapadinha, advogado Galdêncio Almeida Gomes, e o conselheiro 
federal da OAB, advogado Raimundo Ferreira Marques) e da Defensoria Pública,  
além dos juízes Cristiano Simas de Sousa (titular da 1ª Vara de Chapadinha), 
Jorge Antonio Sales Leite (titular da Vara única da Comarca de Buriti), André 
Bezerra Ewerton Martins (titular da Vara única da Comarca de São Bernardo) e 
Laysa de Jesus Paz Martins Mendes (titular da Comarca de Itapecuru e membro 
da Turma Recursal de Chapadinha). 

A Audiência Pública (que pela primeira vez foi transmitida em tempo 
real via rádio web, com interação pelo whatsapp e facebook) teve início com uma 
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breve exposição deste Ouvidor sobre o papel da Ouvidoria Judiciária e das 
audiências públicas, bem como sobre a importância do Poder Judiciário para a 
consolidação do regime democrático; este Ouvidor falou também sobre o 
empenho da atual administração do Tribunal em criar uma justiça de 
proximidade com o cidadão, assegurando sua participação na gestão do 
Judiciário, mediante a apresentação de críticas, sugestões etc.; registrou o 
superávit de produtividade no ano de 2014 nas Comarcas de Chapadinha, 
Araioses, Brejo, Buriti, São Bernardo e Urbano Santos, reconhecendo a 
existência de um déficit, no mesmo período, nas Comarcas de Magalhães de 
Almeida, Santa Quitéria e Tutóia, cujas unidades jurisdicionais não conseguiram 
julgar mais processos do que a quantidade de feitos distribuídos, por razões que 
devem ser investigadas e combatidas.  

Ainda na primeira fase da Audiência, este Ouvidor ressaltou a 
importância de se criar uma cultura de diálogo e de busca pela solução conciliada 
dos conflitos, informando a todos sobre o trabalho realizado nesse sentido pelos 
Centros de Conciliação, a exemplo do instalado naquela própria Faculdade. 

Seguiu-se, então, a participação da comunidade, com a apresentação 
de manifestações, que sintetizo, com a máxima fidelidade possível, da maneira 
em que recebidas: a) pedidos de nomeação imediata dos servidores aprovados no 
último concurso público para as Comarcas do polo, em especial assistentes 
sociais e psicólogos, registrando o advogado Natanael Rodrigues que a 
necessidade de pessoal tem propiciado a indevida cessão de servidores do 
Município para o Judiciário, fato que estaria ocorrendo na Comarca de Brejo. 
Ainda sobre a Comarca de Brejo, os próprios servidores da Secretaria admitiram 
que não conseguem dar cabo do volume de serviço existente, solicitando a 
nomeação de novos servidores. Advogados presentes à sessão, por outro lado, 
denunciaram que, em razão do pequeno número de servidores em Brejo e da 
grande quantidade de serviço, a secretaria tem restringido o horário de 
atendimento ao público, inclusive aos advogados, até 14h; b) pedido de 
instalação da Comarca de São Benedito do Rio Preto, município que possui uma 
grande demanda por Justiça, tendo seus jurisdicionados que se deslocarem para a 
Comarca de Urbano Santos em busca do acesso à Justiça; c) solicitação de maior 
proximidade entre os Juízes da Comarca de Chapadinha e a sociedade, 
registrando o cidadão Carlos Borromeu que há 35 anos a relação entre juízes e 
sociedade era mais estreita, e que o pároco da Cidade já observou que atualmente 
não se conhece os magistrados que atuam na Comarca; d) registro de elogios ao 



3 
 

 
PODER JUDICIÁRIO 

ESTADO DO MARANHÃO 
OUVIDORIA 

 
Fórum Des. Sarney Costa 

Av. Professor Carlos Cunha, s/n, bairro Calhau, São Luís – MA. CEP: 65076-820 
E-mail: ouvidoria@tjma.jus.br; telefone: 0800-707-1581/(98) 3194-5849. site: www.tjma.jus.br 

 
 

 
 

Tribunal pela ida da Ouvidoria à Comarca polo de Chapadinha, o que foi 
enfatizado por várias pessoas, entre as quais a prefeita do Município, Maria 
Ducilene Pontes Cordeiro, o secretário municipal José Ribamar de Sousa e o 
vereador Manin Lopes, este último também observou a necessidade de maior 
divulgação das ações desta Ouvidoria; e) muitos registros de elogios ao trabalho 
e à conduta profissional do juiz Cristiano Simas de Sousa, com destaque pela 
forma atenciosa com que recebe e trata os jurisdicionados e os advogados das 
Comarcas integrantes do polo judicial; f) apresentação de reclamações do 
presidente da Subseção da OAB de Chapadinha, advogado Galdêncio Almeida 
Gomes, que falando em nome de sua classe, protestou em razão da falta de juiz 
na Comarca de Santa Quitéria, da dificuldade dos advogados serem atendidos 
depois das 14 horas na secretaria judicial de Brejo, da morosidade processual da 
2ª Vara da Comarca de Chapadinha, instando a administração do Tribunal a 
instalar um Juizado Especial e, especialmente, a 3ª Vara na Comarca de 
Chapadinha, unidade jurisdicional já criada por lei e indispensável para desafogar 
a quantidade de processos que tramita na região.  

A propósito, o pleito de instalação da 3ª Vara na Comarca de 
Chapadinha foi recorrente e predominante durante toda a Audiência Pública, 
sendo apresentado não só por parte dos advogados, mas também por grande 
parcela do público presente à sessão. 

Na Audiência Pública, registrou-se ainda: a) sugestão à administração 
do Tribunal para que estimule os Conselhos de Segurança de Tutóia a realizar as 
funções de órgão conciliador; b) pedido de instalação da 2ª Vara da Comarca de 
Vargem Grande; c) registro de elogio ao juiz Jorge Antonio Sales Leite, de 
Buriti, cuja atuação impulsionou significativamente o julgamento dos processos 
naquela Comarca; d) apresentação de crítica pela ausência de resposta à 
solicitação de manutenção do prédio do fórum de Chapadinha, solicitação 
formulada pelo sistema digidoc pela secretaria da 2ª Vara (requisição nº 33162); 
e) pedido de construção de espaço apropriado para que a assistente social e a 
comissária de menores da Comarca de Chapadinha possam atender 
apropriadamente as crianças e adolescentes. Atualmente, essas servidoras 
realizam esses atendimentos nos próprios gabinetes dos magistrados. Outras 
reclamações de natureza individual foram recebidas para processamento junto à 
sede da Ouvidoria em São Luís.  
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Com este Relatório dou ciência do ocorrido na Audiência Pública, 
certo de que V. Exa. não medirá esforços para solucionar os problemas que 
estejam na sua esfera de competência e levar em consideração as sugestões 
apresentadas, materializando com brevidade aquelas que julgar viáveis. 

Renovando manifestação de estima, subscrevo-me atenciosamente.  
 

Desemb. Paulo Sérgio Velten Pereira 
Ouvidor Judiciário 


