Verão com Justiça vai a balneários do Pará
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Ação itinerante dos Juizados objetiva a melhor prestação jurisdicional

Ação estará em Outeiro Mosqueiro, Marudá e Salinas
O Tribunal de Justiça do Pará, através da Coordenadoria de Juizados Especiais, vai estar
nos principais balneários do Estado no mês de julho (Outeiro Mosqueiro, Marudá e
Salinas), com o projeto Verão com Justiça. Os últimos preparativos para a execução do
projeto serão definidos em reunião nesta sexta-feira, 19, a partir das 9hs, na Sala de
Reunião, no edifício sede do TJPA, na avenida Almirante Barroso, 3089. A reunião será
presidida pela coordenadora dos Juizados Especiais, desembargadora Vania Fortes Bitar,
e terá a presença de representantes das instituições parceiras. A ação itinerante tem o
apoio do presidente do TJPA, desembargador Constantino Augusto Guerreiro.
Com o projeto Verão com Justiça, que integra o Programa Justiça em Movimento, o
Judiciário prestará atendimento em unidades móveis (ônibus com estrutura de gabinete,
sala de audiência e atendimento), das 10h às 17h, aos sábados e domingos. Conforme a
desembargadora coordenadora, o projeto serve como instrumento de ação do Judiciário,
atendendo as demandas que exigem a pronta atuação do aparato estatal.
O objetivo é apreciar e julgar as questões de pequeno potencial ofensivo, que preveem
pena inferior a dois anos e podem ser substituídas por aplicação de penas e medidas
alternativas. A apreciação dos casos é realizada através de procedimentos ágeis, que após
os atos de competência da Polícia Civil, são imediatamente encaminhados ao Judiciário,
que por sua vez faz o processamento e julgamento das questões de acordo com a lei nº
9.099/95 (dos Juizados Especiais).

São parceiros do Judiciário no projeto o Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem
dos Advogados do Brasil, seccional do Pará, Delegacia Geral, Pollícia Militar, Tribunal
Regional Eleitoral e o Propaz.
RIBEIRINHO CIDADÃO
Ainda na reunião, a Coordenadoria dos Juizados Especiais vai tratar com os parceiros
sobre as ações do projeto Ribeirinho Cidadão para o próximo semestre. O projeto tem
como objetivo a prestação de atendimento a populações residentes em locais de difícil
acesso, nas ilhas, igarapés e margens dos rios amazônicos em Belém, com equipes
multidisciplinares, coordenadas por juízes, com vista a oferecer serviços públicos
essenciais que possibilitem o exercício da cidadania”. Dentre os eixos de atendimento
destacados no projeto, estão os de Violência Doméstica contra a Mulher, Direito das
Crianças e Adolescentes, campanha de enfrentamento e apoio aos usuários de crack e
álcool, Estatuto dos Idosos, com a defesa dos seus direitos, e educação ambiental,
explorando o tema “o ribeirinho e seu habitat natural”.
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