Projeto faz mais mil atendimentos nas férias
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Verão com Justiça passou por Outeiro, Mosqueiro e Salinas

População e veranista procuraram os serviços ofertados
O projeto Verão com Justiça e Cidadania realizou 1.192 atendimentos nos quatro finais
semana de julho. A iniciativa da Coordenadoria dos Juizados Especiais, do Judiciário
paraense, esteve nos distritos de Outeiro e Mosqueiro, em Belém, e em Salinas.
Nos dois primeiros finais de semana de julho, por exemplo, o projeto esteve nos
balneários de Outeiro e Mosqueiro, totalizando 554 atendimentos, entre ações judiciais e
de cidadania. O objetivo do Verão com Justiça e Cidadania é prevenir e coibir infrações
penais e dar respostas imediatas aos casos de menor potencial ofensivo, como lesão
corporal leve, som alto, ameaça, dirigir sem habilitação ou deixar de prestar socorro à
vitima em caso de acidente de trânsito, entre outros delitos.
No último final de semana de julho, em Salinas, nos dias 30 e 31 de julho, foram
movimentados 169 processos relacionados a Termos Circunstanciados de Ocorrência
(TCO), sendo, ao final, todos sentenciados. As ações faziam parte do acervo do Juizado
Especial Criminal da Comarca de Salinópolis. Foram atendidos ainda aqueles lavrados
durante o final de semana pela Policia Civil atuante no balneário.
O juiz da Comarca, Gabriel Costa Ribeiro, aproveitou a presença de representantes do
Ministério Público do Pará (MPPA), da Defensoria Pública do Estado e da Ordem dos
Advogados do Brasil – seção Pará (OAB-PA) e concentrou esforços no sentido de
sentenciar todos os processos que foram levados para a unidade volante (ônibus do

TJPA), obtendo-se redução significativa de quase um terço de número de TCOs em
tramitação naquela unidade judiciária.

No ônibus do TJPA, a equipe dos Juizados Especiais Itinerantes foi formada por juiz,
defensor e promotor públicos, além de servidores do Judiciário e das instituições parceiras
do projeto, como polícias Militar e Civil, prefeituras de Belém e Salinópolis,
Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), MPPA, Defensoria
Pública, Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Pro Paz e
OAB-PA.
Durante a permanência do projeto nesses lugares, foram apreciadas e julgadas questões
de pequeno potencial ofensivo, que prevêem pena inferior a dois anos e podem ser
substituídas por aplicação de penas e medidas alternativas. O trabalho das equipes do
Verão com Justiça e Cidadania tem como base a lei nº 9.099/95 (dos Juizados Especiais).
O Verão com Justiça e Cidadania teve à frente a desembargadora Vania Fortes Bitar,
coordenadora dos Juizados Especiais.
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