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Cejusc Itinerante ofereceu atendimento jurídico e ações sociais

Roni Silva e o Des. Pres. Ricardo Ferreira Nunes durante o Cejusc itinerante realizado
em Benevides

Com uma dívida de mais de R$ 3 mil, tentativas frustradas de acordo com a Celpa e 3
audiências de conciliação sem sucesso, Raimundo Santana Freitas, de 72 anos e sua
esposa, Helena Silva Freitas, de 74, finalmente conseguiram o que lhes parecia justo. A
Celpa extinguiu a dívida dos idosos em uma conciliação realizada no último sábado, 6,
no II Cejusc Itinerante do ano, na Comarca de Benevides. Raimundo e Helena Freitas
tiveram seu terreno invadido, sua energia desviada por terceiros e a Celpa cobrava o
pagamento deles. “Foi muito bom, gostamos demais”, comemorou o casal.
O Cejusc Itinerante é um Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que vai
onde a população está. Realizado pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), por meio da
Coordenadoria dos Juizados Especiais e do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais
de Solução de Conflitos (Nupemec), leva ao cidadão orientações jurídicas, audiências de
mediação e conciliação em ações pertinentes aos Juizados Especiais, na área de família,
vizinhança e consumidor, além de emissões de documentos.
Em Benevides, o Cejusc Itinerante realizou parceria com a prefeitura, que ofereceu à
população do município orientação jurídica, cadastro para inserção no programa Bolsa

Família, Emissão de carteira de identidade, atendimentos em saúde e orientação junto aos
agricultores do município que precisassem que algum tipo de conciliação.

A desembargadora Dahil Paraense, coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), destacou o apoio da presidência do
TJPA ao projeto e a satisfação com a grande procura das pessoas pelos serviços ofertados.
“O presidente Ricardo Ferreira Nunes está dando todo apoio ao projeto e nós estamos
trabalhando e fazendo o possível para oferecemos um atendimento rápido, sério e
democrático. A Justiça está se aproximando do seu jurisdicionado, nós percebemos isso
através da grande procura da população que é carente desses serviços. O Cejusc Itinerante
é muito gratificante porque o povo está conseguindo receber os trabalhos da Justiça. E o
sucesso é tão grande que vários municípios estão nos procurando para fazer essa
parceria”.
Luiz Fabiano Vieira de França e Audilene Castro de França já estavam separados há 13
anos, mas não tinham o divórcio. Audilene ficou sabendo da ação por uma amiga e
convidou Luiz Fabiano para que pudessem resolver sua situação de maneira mais rápida
e sem custos. Com duas filhas, uma de 21 e outra de 13 anos, aproveitaram o Cejusc
Itinerante para fazer seu divórcio consensual e regulamentar a pensão. Yvone Maria de
Oliveira, que realizou a mediação/conciliação do casal disse que “a mediação busca
justamente a pacificação, para que eles tenham uma convivência saudável entre eles por
causa das filhas, que amam os dois”.
O juiz da 2º Vara Cível de Benevides e diretor do Fórum da Comarca, Fábio Araújo
Marçal, analisa os benefícios da ação para as comarcas que a recebem. “O Cejusc
Itinerante facilita a atuação das Varas da Comarca em dois sentidos, pois baixa o acervo
que nós já temos e já resolve imediatamente eventuais demandas que ainda seriam
propostas. No dia de hoje estamos resolvendo muitos casos de assentamento de registros,

retificação de registros de óbito, de nascimento, inclusive de crianças em situação de
risco”.

Parceria
O presidente do TJPA, Ricardo Ferreira Nunes, falou do sucesso do Cejusc Itinerante em
parceria com a prefeitura e a câmara de vereadores de Benevides. “É o nosso segundo
evento, realizado com muito sucesso, a população compareceu e as pessoas estão
resolvendo seus problemas. A prefeitura e a câmara de vereadores apoiaram este evento
que é tão importante para o município. Eu estou muito feliz, as coordenadoras, as
desembargadoras, que estão à frente do Cejusc Itinerante também estão muito felizes e
quem ganha com isso é a população. Nós vamos incentivar cada vez mais este tipo de
ação, implementar cada vez mais, para dar uma resposta às comunidades que às vezes
ficam desassistidas, ou até mesmo não tem oportunidade de resolver seus problemas no
dia-a-dia, e que num sábado como este chegam imediatamente a uma solução. É muito
gratificante termos soluções rápidas para vários tipos de situações”.
O prefeito Ronie Silva e o vice-prefeito Bitão Begot, também consideraram o Cejusc
Itinerante importante para os benevidenses. “É de fundamental importância um momento
como este, porque o Tribunal traz cidadania para o município. As pessoas, muitas das
vezes por falta de informação, por falta de tempo, ou até mesmo por timidez em procurar
o atendimento para a solução dos seus problemas, deixam de ser atendidas. Os mais
humildes têm essa dificuldade de acesso a essas informações. Hoje a gente pode ver aqui
diversos serviços, tanto por parte do Tribunal, quanto por parte da prefeitura, para esse
atendimento à população. Muitas pessoas solucionando questões jurídicas de imediato,
sem necessidade de ajuizar ação. O cidadão precisa desse acesso mais rápido. Hoje o
TJPA está de parabéns por ter a iniciativa de levar esse atendimento aos municípios. E já
quero pedir bis, porque o dia de hoje não vai ser suficiente, pois muita gente está
procurando os serviços. Quero dar parabéns ao presidente do TJPA e já pedir a volta do
Cejusc Itinerante a nossa cidade”, comemorou o prefeito.
Com expressivo comparecimento da população de Benevides, o Cejusc Itinerante ainda
teve a participação da desembargadora Diracy Nunes Alves, das juízas Antonieta Maria
Ferrari Mileo, Ana Lúcia Bentes Lynch e Reijjane Ferreira de Oliveira, do diretor do
Departamento de Comunicação do TJPA, Linomar Baia, da coordenadora de Cerimonial
e Relações Públicas, Nadime Sassim Dahas, secretários e procuradores do município,
OAB, defensoria pública, servidores do TJPA e da prefeitura, que contribuíram em mais
uma ação que aproxima o Tribunal de Justiça do Pará e comunidade.
O próximo Cejusc Itinerante, que faz parte do macrodesafio "Adoção de Soluções
Alternativas de Conflitos" do Plano de Gestão 2017-2019 do Tribunal de Justiça do Pará,
está marcado para o dia 27 de maio na Comarca de Castanhal.
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