Instalada Vara do Juizado Cível e Criminal
Paragominas recebeu a nova unidade, a quinta instalada na Comarca

Mesa de abertura da solenidade de instalação da nova Vara em Paragominas
O Tribunal de Justiça do Pará instalou nesta quinta-feira, 17, na Comarca de Paragominas, mais
uma unidade judiciária. Trata-se da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal, que funcionará nas
dependência dó Fórum Dr. Célio de Rezende Miranda, atendendo no horário de expediente
forense (8h às 14h). A nova Vara, que é a quinta instalada na Comarca, já iniciará os trabalhos
com cerca de 640 processos, os quais foram redistribuídos das 1ª e 2ª Varas Cível e Empresarial
e da Vara Criminal de Paragominas para a nova unidade. Também receberá os casos novos de
natureza cível e criminal, observando os critérios estabelecidos pela Lei nº 9.099/95 (Lei dos
Juizados Especiais), sendo os crimes de menor potencial ofensivo (pena de até dois anos) e os
feitos, na área cível, que não excedam o valor de 40 salários mínimos.
A Vara do Juizado Especial Cível e Criminal, criada por meio da Resolução nº 17/2015, foi
instalada em cerimônia presidida pelo desembargador Ricardo Nunes, vice-presidente do TJPA,
que ressaltou, na ocasião, a importância da ampliação dos serviços judiciários em todo o Estado,
considerando a necessária celeridade processual.
Participaram ainda da cerimônia, o diretor do Fórum, juiz Geraldo Neves Leite, a juíza Gisele
Camarço e a juíza Tarcila de Campos, que responderá pelo expediente da nova Vara, além de
servidores do Judiciário e representantes do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do
Brasil no Município. A Comarca de Paragominas integra a 6ª Região Judiciária do TJPA.
A expansão da estrutura judiciária constitui projeto vinculado ao macro desafio "Celeridade e
Produtividade" na prestação jurisdicional do Planejamento Estratégico do Poder Judiciário
2015/2017. Além da unidade de Paragominas, o TJPA instalou, no último dia 10 de dezembro,
uma Vara Criminal em Bragança, e instalará, em breve, uma Vara de Juizado Especial Cível e

Criminal em Castanhal. As três varas foram criadas através das Leis Estaduais nºs 7.767/2013 e
7.768/2913 e, agora, estão sendo instaladas pela instituição.
Infância e Juventude – Ainda na Comarca de Paragominas, após a cerimônia de instalação da
Vara do Juizado Especial, o desembargador Ricardo Nunes participou da cerimônia de posse dos
Agentes Voluntários de Proteção da Infância e Juventude, que passarão a atuar no Município a
partir do mês de janeiro de 2016. Os agentes, que atuarão no apoio às atividades da 3ª Vara
Cível de Paragominas, restritiva dos feitos da Infância e Juventude, receberam coletes e
credenciais para o exercício das funções, além dos termos de posse.
De acordo com o juiz Geraldo Neves Leite, titular da Vara, a formação de quadro de agentes de
proteção é de fundamental importância para os trabalhos desenvolvidos pela Vara no que diz
respeito à fiscalização e garantia dos direitos da criança e do adolescente.
O magistrado explicou ainda que esta é a primeira turma de agentes formada no Município,
aprovada em processo de seleção realizado em agosto deste ano. Após a habilitação, os quatro
agentes aprovados participaram de curso de capacitação e treinamento, tornando-se aptos à
desenvolver a função, no sentido de coibir abusos e violações aos direitos dessa parcela da
população e situações que exponham ao risco crianças e adolescentes.
O trabalho prestado pelo agente de proteção é serviço voluntário que, para fins legais, é
considerado como atividade não remunerada, prestada por pessoa a entidade pública, cuja
finalidade é educacional e de prevenção especial em favor da garantia de direitos de crianças e
adolescentes.
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