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OFC-OUVID – 59/2015 

São Luís (MA), 21 de julho 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 Aud. Pública do polo judicial de São João dos Patos 
 
 

     Senhora Presidente, 
 
 

Cumprimentando-a, encaminho a V. Exa. o Relatório da Audiência 
Pública realizada no último dia 9 de julho na Comarca sede do polo judicial de 
São João dos Patos (abrangendo Barão de Grajaú, Buriti Bravo, Colinas, Loreto, 
Matões, Mirador, Paraibano, Parnarama, Passagem Franca, Pastos Bons, São 
Domingos do Azeitão, São Francisco do Maranhão, São Raimundo das 
Mangabeiras e Sucupira do Norte), a 5ª 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 cerca de 3 horas de duração, a Audiência Pública, realizada no 
auditório da Câmara Municipal de São João dos Patos, contou com a participação 
ativa de aproximadamente 150 pessoas, entre populares, representantes da 
sociedade civil, líderes políticos e religiosos, delegados de polícia, servidores 
públicos, professores, estudantes, notários e registradores, presidentes de 
associações e entidades de classe, o Comandante da 6ª Companhia Independente 
da Polícia Militar, Major Emerson Bezerra da Silva, de membros da Advocacia, 
do Defensor Público Juliano José Sousa dos Anjos, dos Promotores de Justiça 
Juarez Medeiros Filho, Júlio Aderson Borralho Magalhães Segundo e Williams 
Silva de Paiva, além dos Juízes de Direito Gisa Fernanda Nery Mendonça de 
Sousa Benício, Karla Jeane Matos de Carvalho e Clênio Lima Corrêa, este último 
representando a Associação dos Magistrados do Maranhão-AMMA. 
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O evento também contou com as presenças do Desembargador Jamil de 
Miranda Gedeon Neto, do Prefeito de São João dos Patos, Waldênio da Silva 
Sousa, e do Presidente da Câmara, Vereador João Evangelista Carvalho de 
Sousa, que gentilmente cedeu o auditório do plenário para a realização da 
Audiência. 

Precedida da exibição do vídeo institucional da Ouvidoria, a Audiência 
Pública (também transmitida em tempo real via rádio web, com interação pelo 
whatsapp) teve início com uma breve exposição deste Ouvidor sobre o papel da 
Ouvidoria Judiciária e das audiências públicas, bem como sobre a importância do 
Poder Judiciário para a tutela dos direitos e consolidação do regime democrático. 

Seguiu-se, então, a participação ativa da comunidade com a apresentação 
de manifestações orais, aqui sintetizadas da forma mais fidedigna possível: 1) o 
jornalista Henrique Miranda reclamou da falta de juízes titulares em várias 
Comarcas do polo judicial, inclusive na Comarca sede de São João dos Patos, 
apontando prejuízos para a sociedade local em razão da prestação jurisdicional 
deficiente. Na ocasião, tanto este Ouvidor quanto o Des. Jamil Gedeon falaram 
do empenho e da expectativa da Administração do Tribunal com a nomeação de 
30 novos juízes ainda este ano, sendo provável a designação de um titular para a 
Comarca polo de São João dos Patos; 2) o Secretário Municipal do Meio 
Ambiente de São João dos Patos, Cláudio Luz, e representantes dos trabalhadores 
rurais da região, reclamaram das dificuldades com o registro imobiliário de terras 
da zona rural e do alto custo dos emolumentos cartorários; 3) o tabelião Diovani 
Alencar Santa Bárbara, titular da serventia extrajudicial de São João dos Patos, 
que muito contribuiu com os trabalhos da Audiência, esclareceu que as 
dificuldades estão essencialmente relacionadas com o processo de demarcação e 
com declarações muito antigas não lançadas pelo seu antecessor. Prestou valiosas 
informações sobre os procedimentos dos registros públicos e explicou que os 
emolumentos possuem previsão legal, destacando, ainda, a possibilidade de as 
serventias extrajudiciais realizarem as atividades de conciliação e mediação; 4) o 
advogado Alex Palmer Porto Carvalho também reclamou da falta de juiz titular 
em São João dos Patos e da carência de material de expediente, como folhas de 
papel para impressão de segundas vias das atas das audiências; 5) o prefeito de 
São João dos Patos destacou a importância da instalação, no dia da Audiência 
Pública, da sala de depoimento especial no Fórum local pela Coordenadoria da 
Infância e Juventude do Tribunal de Justiça; 6) o cidadão de nome Pedro Vieira 
dos Santos elogiou a atuação do juiz David Mourão Guimarães de Meneses na 
Comarca de São João dos Patos. 
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Durante a sessão, como parte do projeto “Audiências eletrônicas”, foram 
registradas ainda a seguintes manifestações pelo whatsapp, com 
acompanhamento pela radio web: 1) a auxiliar judiciária do TJMA, Renata 
Santana da Silva, reclamou sobre a morosidade de cumprimento de sentença nos 
autos do processo n° 57042-2013, em trâmite na 3ª Vara da Fazenda Pública de 
São Luís; 2) Francivaldo Lima também reclamou da morosidade processual de 
ação popular ajuizada na Comarca de Paraibano (proc. n° 268-
92.2014.8.10.0104) requerendo a nomeação de candidatos aprovados em 
concurso público promovido pela prefeitura de Paraibano em 2014; 3) Guilherme 
Oliveira criticou a ausência de estratégias do Poder Judiciário maranhense para 
combater o aumento das demandas no polo judicial de São João dos Patos; e 4) 
Raquel Silva reclamou da ausência de servidores nas Comarcas do polo judicial. 

Outras reclamações sobre morosidade processual e manifestações foram 
recebidas pelo pessoal da Ouvidoria para apuração e ulterior resposta aos 
manifestantes, entre essas manifestações se destacam a dos servidores da 
Secretaria Judicial de São João dos Patos, mencionando a falta de material de 
expediente e a ausência de zelador para cuidar da manutenção do prédio do 
Fórum; e a do Juiz David Mourão Guimarães de Meneses, solicitando à 
Corregedoria Geral de Justiça correição extraordinária na mesma Secretaria 
Judicial, em razão de várias irregularidades constatadas. 

Diante das manifestações apresentadas, e com fundamento no art. 4º IV da 
Resolução 20/2010, cumpre sugerir as seguintes medidas: 

1ª) A criação de centros de conciliação e mediação ou de justiça 
comunitária pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos do Tribunal, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Maranhão-IFMA ou com a Universidade Estadual do Maranhão-
UEMA, ambas com câmpus na sede do polo; 

2ª) A apuração da reclamação de falta de material de expediente na 
Comarca de São João dos Patos, recomendando-se à Coordenadoria de Material e 
Patrimônio que mantenha contato com os magistrados do polo ou com os 
secretários judiciais das Comarcas desprovidas de juízes titulares, a fim de 
tomarem ciência específica dos problemas e regularizarem de forma definitiva o 
abastecimento das unidades; 

3ª) A determinação, caso ainda não implementada, para que os tabeliães 
do Estado treinem pessoal e criem espaços exclusivos em seus cartórios para 
tratar dos casos de regularização fundiária no Estado, sobretudo diante da 
instituição do processo extrajudicial de usucapião pelo novo Código de Processo 
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Civil (Lei nº 13.105/2015, art. 1.071), visando facilitar a regularização de 
imóveis e desafogar o Judiciário. 

Essas medidas não excluem a adoção de outras providências mais 
adequadas ao saneamento dos problemas veiculados nas manifestações acima 
consignadas. 

Com este Relatório dou ciência do ocorrido na Audiência Pública, na 
esperança de que V. Exa. encaminhará a solução para os problemas que estejam 
na sua esfera de atribuição e competência, levando em consideração as sugestões 
aqui apresentadas. 

Renovando manifestação de estima, subscrevo-me atenciosamente.  
 

Desemb. Paulo Sérgio Velten Pereira 
Ouvidor Judiciário 


