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Ações itinerantes, mutirões e seminário levam atendimento ao cidadão

Ribeirinho Cidadão vai a São caetano de Odivelas com programação de aniversário
O Judiciário do Pará programou uma série de atividades voltadas ao cidadão para celebrar
os 20 anos da lei dos Juizados Especiais (9.099/95), editada em 26 de setembro de 1995.
Durante todo o mês, serão desenvolvidas ações de Justiça e Cidadania, de itinerância em
áreas ribeirinhas, além de seminário específico sobre as duas décadas de vigência da Lei
9.099/95. A programação do Judiciário paraense se soma a outras, em todo o Brasil,
atendendo ao convite da Corregedoria Nacional de Justiça, que lançou o Programa
Redescobrindo os Juizados Especiais, como forma de comemorar a lei conhecida como
instrumento para a democratização do acesso ao Judiciário.
No período de 9 a 12 de setembro, a Coordenadoria dos Juizados Especiais, que tem à
frente a desembargadora Vania Fortes Bitar, realiza a primeira etapa do Projeto
Ribeirinho Cidadão, na Comarca de São Caetano de Odivelas. O objetivo é levar o
atendimento itinerante às comunidades, facilitando e ampliando o acesso aos serviços do
Judiciário.
Conforme o cronograma, a ação será realizada na Praça Três Poderes, em São Caetano,
nos dias 9 e 10, com atendimento das comunidades de Santo Anápolis, Madeira, Santa
Maria da Barreira, Vila Paraíso, Vila Murure e Macapá das Barreiras. Nos dias 11 e 12,
em Boa Vista, o atendimento será às comunidades Camapu, Pedro de Cima, Aê, Vila
Espanha e Madeira. A segunda etapa do Ribeirinho Cidadão, em São Caetano, ocorrerá

nos dias 19, na ilha de São Miguel, e 20, em São João dos Ramos, estendendo as
comunidades de Arapiranga, Beira Mar, Murajá, Algodoalzinho e São João dos Ramos.
Idoso - Também está programada para o dia 1º de outubro, quando se comemora o Dia
Internacional do Idoso, uma ação de justiça e cidadania voltada para o público da terceira
idade, com serviços de emissão de carteira de identidade e de trabalho, cartão de passe
livre, adesivos de estacionamento, vacinação, testes rápidos, cartão do SUS, atendimento
do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) e orientação jurídica. A ação será
na Universidade Federal do Pará, no antigo restaurante do Núcleo de Altos Estudos da
Amazônia (NAEA).
Na ocasião, serão arrecadadas doações de fraldas geriátricas descartáveis para
distribuição a entidades de atendimento aos idosos. Até o dia 24 de setembro, as doações
poderão ser feitas nos postos de arrecadação localizados no edifício sede do Tribunal de
Justiça do Pará, nos Fóruns Cível e Criminal de Belém, no edifício Des. Paulo Frota (da
Infância e Juventude, na avenida Almirante Tamandaré), e na sede do Sindicato dos
Oficiais de Justiça do Pará.
A desembargadora Vania Bitar informou, a propósito da comemoração da Lei, em
setembro, que o Pará já vem realizando uma série de atividades em consonância com o
programa Redescobrindo os Juizados Especiais. Mutirões de Sentença, ações de
itinerância nas ilhas do Estado com o projeto Ribeirinho Cidadão e em parceria com a
CAIXA, que dispõe de uma Agência-Barco para atendimento em furos e igarapés,
projetos de apoio virtual às secretarias de Juizados, dentre vários outros, integram o
projeto Justiça em Movimento, que busca agilizar a prestação jurisdicional, levando os
serviços dos Juizados ao encontro dos cidadãos.
Seminário – No dia 21 de setembro, a Coordenadoria dos Juizados Especiais realiza, no
Fórum Cível de Belém, das 8h30 às 12h, o seminário comemorativo dos 20 anos da Lei
dos Juizados Especiais, direcionado a magistrados, servidores, estudantes e demais
interessados. O evento, com abertura feita pela desembargadora Vania Bitar, vai abordar
a aplicabilidade da lei nas duas décadas de vigência. De acordo com informações da
Corregedoria Nacional de Justiça, funcionam no Brasil, no âmbito estadual, 1.837
juizados especiais, sendo 545 cíveis; 130 criminais; 35 de Fazenda Pública; 824 únicos
ou com acumulação de mais de uma competência; e 303 adjuntos a varas.
O seminário vai contar ainda com palestras sobre o "Novo Código do Processo Civil na
Sistemática dos Juizados Especiais", com a procuradora do Trabalho Gisele Góes; "Das
Rotas dos Juizados", com o juiz Fábio Penezzi Póvoa; e a "Atuação do Ministério Público
nos Juizados Especiais Criminais: Aspectos Jurídicos da Transação Penal", com o
promotor de Justiça Eduardo Falesi.

