Marituba recebe ajuda contra conflitos
10/04/2017 11:35

Cejusc itinerante abre série de ações previstas para o interior do Pará

O
Des. Ricardo Ferreira Nunes, presidente do TJPA, com as Desas. Dahil Paraense e Nazaré
Gouveia, em Marituba

“Hoje eu estou muito feliz, aos 11 anos de idade minha filha foi reconhecida
voluntariamente pelo pai”, disse, chorando, a revendedora Robenilda dos Santos, 27 anos.
Emocionada, Robenilda contou que a filha “carregava uma tristeza por não ter o nome do
pai na certidão de nascimento e questionava muito sobre o assunto”. Na manhã do último
sábado, 8, o dia foi de alegria para a revendedora e sua filha. Sem fazer exame de DNA,
o pai garantiu o direito de a filha ter seu nome.
Robenilda e outras centenas de pessoas participaram do projeto Cejusc Itinerante, do
Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), que ofereceu serviços judiciais, de pacificação social
e de cidadania à comunidade do município de Marituba, na Região Metropolitana de
Belém, no prédio do Instituto Estadual de Segurança Pública (Iesp).
A ação integra o macrodesafio "Garantia dos Direitos da Cidadania" e visa ao
fortalecimento das ações de itinerância, conforme o Plano de Gestão do biênio 20172019, do desembargador presidente Ricardo Ferreira Nunes, que acompanhou os
trabalhos em Marituba.
Durante sua visita, o presidente agradeceu as pessoas que compareceram à ação para
resolver seus conflitos e explicou que a iniciativa é uma recomendação do Conselho

Nacional de Justiça e será levada a cidadãos de outros municípios que precisam de
soluções alternativas à solução de conflitos.
ORIENTAÇÃO
O projeto é gerenciado pela Coordenadoria dos Juizados Especiais, que tem à frente a
desembargadora Nazará Gouveia, e pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de
Solução de Conflitos do TJPA, cuja responsável é a desembargadora Dahil Paranese.
Cejusc é a sigla de Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.
Dona Edna Sabino, 49 anos, estava separada há 10 anos do marido, mas não conseguia o
divórcio. Com o atendimento pré-processual da Casa da Justiça e Cidadania do TJPA, ela
teve a audiência agendada para maio deste ano.
“A gente tem muita dificuldade para conseguir esse serviço. Além de ser muito caro, os
órgãos não conseguem esclarecer. Hoje, o atendimento foi ótimo e rápido. Me deram as
informações precisas”, disse Dona Edna.

Juiz de Marituba dá informações a cidadãos que participaram do Cejusc itinerante

Os atendimentos pré-processuais e de orientação jurídica contaram com o apoio dos
advogados voluntários Antônio Marciel e Elane Rabelo Lima, e do oficial de justiça do
TJPA Aremilton Alencar.
Houve também 80 audiências de conciliação de processos de guarda compartilhada,
divórcio, ações de alimentos e relação de consumo das Varas de Marituba, coordenadas
pelo juiz e diretor do Fórum da Comarca, Augusto Cunha, e pelo juiz Fábio Araújo
Marçal, de Benevides.

DIALOGO
O mecânico Renan Felipe, 24 anos, e a ex-companheira Géssica Seabra, 23 anos,
resolveram, por meio do diálogo, o divórcio e pensão alimentícia da filha de 2 anos.
Bastou uma audiência para a solução.
“Um ambiente amigável para conviver melhor com a minha filha, isso é o mais importante
de solucionar as questões sem briga”, declarou Renan.
As pessoas que procuraram o Cejusc Itinerante também contaram com serviços
odontológicos, de vacinação e atendimento médico, oferecidos pela prefeitura do
município. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) promoveu 120 cadastramentos
biométricos.
O projeto conta com as seguintes parcerias: coordenadorias da Mulher Vítima de
Violência Doméstica e Familiar; da Infância e Juventude, de Cerimonial e Militar; todas
do TJPA; Casa de Justiça e Cidadania;Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup),
Polícia Militar, Defensoria Pública do Pará, Ministério Público do Pará e prefeituras dos
municípios.
Estiveram presentes no evento a juíza auxiliar da Coordenadoria dos juizados Especiais,
Antonieta Mileo, o diretor do Departamento de Comunicação do TJPA, Linomar Baia; e
o diretor do Iesp, Ten Cel Alissom.

Ação incluiu coleta para exame de DNA em ações de reconhecimento de paternidade

Muita gente foi ao Cejusc itinerante em busca de esclarecimentos e orientações jurídicas

PROGRAMAÇÃO
Agende-se para participar dos próximos Cejuscs Itinerantes:
No dia 6 de maio – município de Benevides
No dia 10 de junho - município Castanhal
No dia 1º de julho – Icoaraci
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