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Projeto Cejusc Itinerante inicia agenda de conciliações por Marituba

Juíza Antonieta Milleo e as Desas. Nazaré Gouveia e Dahil Paraense, com o chefe de
gabinete da Prefeitura de Benevides, Edson da Silva
Marituba, na Região Metropolitana de Belém, será o primeiro município do Estado a
receber, no próximo dia 8 de abril, sábado, o projeto "Cejusc Itinerante", da
Coordenadoria dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), juntamente
com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec).
Nesta terça-feira, 21, as desembargadoras Maria de Nazaré Gouveia, coordenadora dos
Juizados Especiais do TJPA, e Dahil Paraense, coordenadora do Nupemec, estiveram em
Marituba, para visitar as instalações do Instituto Estadual de Segurança Pública (Iesp),
onde será realizado o projeto no dia 8.
As desembargadoras foram a Marituba acompanhadas pela juíza auxiliar Antonieta
Milleo e por servidoras do TJPA, que estão envolvidas na organização do evento.
A prefeitura de Marituba, assumiu o compromisso de prestar serviços de saúde:
atendimento médico, medição de pressão arterial, teste de glicemia, vacinação e
atendimento odontológico.
A comitiva do TJPA também foi a Benevides, na Região Metropolitana de Belém, onde
o projeto "Cejusc Itinerante" está previsto para 6 de maio. No município foram recebidas

pelo chefe de gabinete Edson Alves Santos Furtado da Silva, que reiterou o empenho da
municipalidade com a ação de conciliação, mediação e cidadania do TJPA.
CONSENSO
Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) foram criados pela
resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que trata da política pública de
tratamento adequado dos conflitos de interesse. Um de seus objetivos é o incentivo, a
promoção e a execução de meios alternativos para resolver o conflito entre partes.
Aos Cejusc compete oferecer mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os
chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação, além de prestar
atendimento e orientação ao cidadão.
O projeto "Cejusc Itinerante" também estará em Benevides, em 6 de maio; Castanhal, no
dia 10 de junho; Outeiro, no dia 1º de julho; e em Ananindeua e Magalhães Barata e no
Aurá, em datas a serem definidas.
SERVIÇOS
O "Cejusc Itinerante" levará às comunidades orientações jurídicas, audiências de
mediação/conciliação
em
matérias
atinentes
aos
Juizados
Especiais,
mediação/conciliação nas áreas de família, como divórcio, reconhecimento de união
estável, fixação de alimentos, visitas, regulamentação de guarda, partilha de bens,
reconhecimento de paternidade, teste de DNA, exoneração de alimentos, além de
questões relacionadas a direitos patrimoniais, como vizinhança, consumidor,
renegociação de dívidas, palestras e emissão de documentos. As atividades serão
conduzidas por juízes, servidores e voluntários.
A população contará, ainda, com diversos serviços prestados por parceiros do evento.
Estarão presentes, também, o Procon e a Cosanpa. A Fundação Propaz deslocará equipes
para a expedição de documentos (carteiras de identidade, carteiras de trabalho, certidões
de nascimento, etc.).
O projeto conta também com participação dos seguintes parceiros: Coordenadoria da
Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar do TJ/PA, Coordenadoria Estadual da
Infância e Juventude do TJ/PA, Casa de Justiça e Cidadania, Coordenadoria Militar do
TJ/PA, Coordenadoria de Cerimonial do TJ/PA, SEGUP, Polícia Militar do Estado/PA,
Defensoria Pública/PA, Ministério Público/PA, Propaz e prefeituras dos municípios.
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