Ribeirinho cidadão chega em Nova Ipixuna
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Ação levou prestação jurisdicional de 12 a 17 de novembro

Equipe do projeto Ribeirinho Cidadão em Nova Ipixuna
O Projeto “Ribeirinho Cidadão" esteve em Nova Ipixuna de 12 a 17 de novembro. O
objetivo da ação é levar prestação jurisdicional a localidades de difícil acesso, em especial
nas ilhas, igarapés e nas margens de rios amazônicos. O Judiciário disponibilizou aos
cidadãos do município atendimento para demandas pré-processuais de retificação de
registro civil, homologação de acordos, interdições, divórcio consensual, ações de guarda,
reconhecimento voluntário de paternidade, 2ª vias de certidões de nascimento e
orientação jurídica.
Em Nova Ipixuna, foram iniciados 157 processos, sendo prolatadas 145 sentenças. Quase
todas as ações foram cumpridas em sua integralidade. Apenas dez ações de investigação
de paternidade serão julgadas em 19 de fevereiro de 2019, quando serão realizadas as
audiências para a abertura dos resultados dos exames de DNA. A programação na
Comarca foi encerrada com um casamento comunitário, realizado na sede do município,
onde 135 casais oficializaram a união.
Coordenaram a ação o magistrado Márcio Teixeira Bittencourt, titular da 2ª Vara Cível e
Empresarial de Marabá, e a magistrada Alessandra Rocha da Silva Souza, juíza auxiliar
da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, com o apoio da Coordenadoria dos Juizados
Especiais e do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos
(Nupemec), que tem à frente, respectivamente, as desembargadoras Maria de Nazaré
Gouveia dos Santos e Dahil Paraense de Souza.

O projeto segue de 19 a 24 de novembro para Bom Jesus do Tocantis. O calendário de
2018 encerra em Marabá, sendo que a primeira etapa será realizada de 26 de novembro a
1º de dezembro, e a segunda de 3 a 8 de dezembro.
O "Ribeirinho Cidadão" ainda conta com o apoio da Associação dos Magistrados do
Pará (AMEPA); Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Militar, Instituto Federal do Pará (IFPA),
Faculdade Metropolitana, Grupo Educacional Carajás e INSS.
Também tem parceria com as Prefeituras e Câmaras Municipais de Nova
Ipixuna, Bom Jesus e Marabá; dos Cartórios de Registro Civil de Marabá
(Pinheiro Queiros), Morada Nova, Brejo do Meio (Xavier Santos), Bom Jesus do
Tocantins e Nova Ipixuna; Guarda Municipal de Marabá e Bom Jesus do
Tocantins; além de Paróquia São Francisco.
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