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Casa da Justiça oferece assessoria 
jurídica gratuita à população
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Desde janeiro de 2014, a Casa da Justiça do 

Maranhão tornou-se um ponto de referência em assuntos 

jurídicos à população do entorno da UFMA e comunidade 

ludoviscense, com o funcionamento do 5º Juizado 

Especial Cível e das Relações de Consumo. O prédio foi 

concebido para atender a população de forma gratuita por 

meio de assessoria jurídica especializada e promover 

vivências extensionistas e de pesquisa aos estudantes de 

graduação e pós-graduação em Direito da UFMA. A Casa 

da Justiça era um ensejo da atual gestão e da 

Coordenação do Curso de Direito desde 2008, quando foi 

formulada a ideia da Casa da Justiça servir também como 

atividade de extensão aos estudantes do curso de Direito 

em conclusão de graduação, em que atuariam, já como 

advogados, examinando processos. 

Hoje, os alunos e população usufruem de um 

espaço com 20 salas completamente climatizadas, 

distribuídas em dois pavimentos: no térreo, há uma sala 

de espera de atendimento, sala de protocolo, duas salas 

de conciliação, uma sala administrativa, sala de 

informática, sala de defensoria pública e uma sala de 

assistência social; no andar superior, há quatro salas de 

audiências, gabinete do juiz, sala de audiências, 

secretaria, banheiros e sala de aula com espaço para 

trinta pessoas. 

Ações e parcerias de suma importância à população 

já foram feitas na Casa a Justiça, como o Projeto 

“Conciliação Itinerante”, realizado entre 21 e 25 do ano 

passado pela Universidade Federal do Maranhão e 

Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), atendendo 

mais de 1.400 casos de conciliação. 

Agora, a Casa da Justiça receberá a população do Sá 

Viana, Jambeiro e Vila Embratel para que um núcleo de 

assessoria jurídica formada por professores e alunos da 

UFMA torne possível aos moradores garantir, de forma 

gratuita, em definitivo, a documentação de título de 

propriedade de imóvel. Levantamentos da área e do 

número de moradores serão feitos pela UFMA, 

Superintendência do Patrimônio da União no Maranhão 

(SPU-MA) e associações de moradores. “É 

maravilhoso participar dessa que é uma ação de grande 

responsabilidade social. E se trata de uma ação gratuita, 

que não trará nenhum ônus à população da área”, 

reforçou a coordenadora do Curso de Direito, Lucylea 

Gonçalves França, que lidera a equipe do núcleo de 

assessoria jurídica. 

Casa da Justiça

Ÿ Espaço com 20 salas completamente climatizadas, distribuídas em dois 

pavimentos para atender à população e realizar ações de ensino, 

pesquisa e extensão da UFMA;

Ÿ No prédio, funciona o 5º Juizado Especial Cível e das Relações de 

Consumo, desde janeiro de 2014;

Ÿ Abrigou o Projeto “Conciliação Itinerante”, atendendo mais de 1.400 

casos de conciliação;

Ÿ Será sede da assessoria jurídica a moradores do Sá Viana para que 

recebam os títulos de propriedade de imóvel.


