Ribeirinho Cidadão faz 3,4 mil atendimentos
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Projeto esteve em São Caetano de Odivelas entre os dias 9 e 20
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Equipe do Ribeirinho Cidadão aporta em São Caetano de Odivelas
O projeto Ribeirinho Cidadão prestou um total de 3.475 atendimentos na Comarca de São Caetano de
Odivelas, no nordeste paraense, incluindo realização de audiências e atendimentos jurídicos e de cidadania,
prestados pelo Judiciário e diversos parceiros institucionais. As atividades, que foram realizadas no período
de 9 a 12 e 19 e 20 de setembro, atendendo diversas comunidades ribeirinhas, integraram a programação
da Coordenadoria dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Pará em comemoração aos 20 anos
da Lei 9.099/1995, que criou a Lei dos Juizados Especiais, considerada um marco da democracia no Brasil
pela ampliação do acesso aos serviços oferecidos pelo Judiciário.
De acordo com os dados estatísticos da Coordenaria, dentre os atendimentos prestados, foram iniciados,
julgados e arquivados durante o projeto na Comarca, um total de 278 processos. Também foram efetivados
94 reconhecimentos de união estável, além de procedidos 11 reconhecimentos voluntários de paternidade
e 10 investigações de paternidade com realização de exame de DNA. Os atendimentos abrangeram ainda
a emissão de registro tardio de nascimento, retificação e restauração de registro civil, curatela, alimentos,
guardas provisórias e compartilhadas, regularização de visitas, emissão de título eleitoral, carteira de
identidade e acordos em geral.
A ação cidadã envolveu cerca de 100 servidores do Judiciário e instituições parceiras, com equipes
coordenadas pelos juízes Márcio Bittencourt, Max Ney Cabral, Patrícia Sá e Prócion Barreto Klautau, e está
integrada ao Programa Justiça em Movimento, idealizado pela Coordenadoria dos Juizados Especiais,
tendo à desembargadora Vania Fortes Bitar como coordenadora geral. O atendimento foi prestado no
Fórum da Comarca e nas ilhas próximas. Também foi realizado atendimento em domicílio, atendendo
jurisdicionados com dificuldades de locomoção.

Para a desembargadora Vania Bitar, a intensificação de ações como essa é a melhor forma de comemorar
os 20 anos da lei, levando o atendimento aos jurisdicionado, possibilitando o acesso a uma justiça rápida e
eficiente, e auxiliando para o pleno exercício da cidadania. Ainda na programação comemorativa, o
Judiciário do Pará vem realizando vários mutirões de sentença, de audiências de instrução e julgamento,
dentre outras atividades.

O atendimento no município abrangeu as comunidades de Santo Anápolis, Madeira, Santa Maria da
Barreta, Vila Paraíso, Vila Mururé, Macapá da Barreta, Camapu, Pedro de Cima, Aê e Vila Espanha, além
das comunidades de Arapiranga, Beira Mar, Murajá, Algodoalzinho e São João dos Ramos, localizadas na
Ilha de São Miguel e em São João dos Ramos. São parceiros do projeto Ribeirinho Cidadão o Ministério
Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, Coordenadoria Militar do TJPA, Prefeitura de
São Caetano de Odivelas, Propaz, Sespa, Polícia Civil e Sejudh.
Combate à violência - Além da prestação de serviços jurídicos, o projeto levou também palestras
envolvendo os eixos temáticos relativos à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Educação
Ambiental, Direitos da Criança e do Adolescente, Campanha de enfrentamento e apoio aos usuários de
álcool e outras drogas e violência contra do Idoso. O objetivo é prevenir casos que envolvam esses tipos
de violação de direitos.
Epaminondas - Filho de São Caetano de Odivelas, o juiz Cláudio Rendeiro, titular da 1ª Vara de Execução
Penal, participou do projeto Ribeirinho Cidadão de forma especial: além de dirigir audiências, ele também
apresentou ao público do projeto um espetáculo do personagem Epaminondas Gustavo, criado e
interpretado pelo próprio magistrado. A apresentação foi muito elogiada e aplaudida.
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