Coordenadora de Juizados visita varas
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Desa.Vânia Bitar verifica condições de unidades dos Juizados Especiais

A coordenadora dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Pará, desembargadora Vânia
Fortes Bitar, dedicou o expediente desta sexta-feira, 6 de fevereiro, a uma série de visitas em
nove unidades de Varas de Juizados Especiais de Belém. O objetivo, segundo a magistrada, é
verificar as condições de trabalho, tanto de estruturação física quanto de recursos humanos,
visando o direcionamento de medidas e providências para a garantia da melhor ambientação
para o exercício das funções judicantes, bem como de atendimento ao público para uma
prestação jurisdicional célere, de qualidade e eficaz.
Foram visitadas as 1ª, 2ª, 3ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Varas de Juizados Especiais Cíveis, além da
Vara de Juizado de Acidente de Trânsito, pelas quais respondem os juízes Ana Patrícia Alves,
Roberta Guterrez, Andréa Cristine Ribeiro, Patrícia Sá, Maxney do Rosário, José Coriolano da
Silveira, Ângela Zottis e Carmen Oliveira. A visita às Varas que funcionam na Universidade da
Amazônia, localizado no bairro da Sacramenta, já rendeu resultados práticos. Através de um
diálogo com a administração da Universidade, foram garantidas vagas de estacionamento
gratuitas para os servidores, bem como iniciou-se uma parceria para a melhoria da segurança
no local, com participação da Coordenadoria Militar do TJPA.
Nas visitas, a desembargadora reuniu com os magistrados e servidores das unidades, ouvindo
suas reivindicações emergenciais e reiterando a importância jurisdicional e social de cada
integrante do Poder Judiciário. A agenda de visitas retoma na próxima semana, com
atendimento de outras unidades. Da visita participaram também a juíza auxiliar da
Coordenadoria dos Juizados Especiais, Ana Lúcia Lynch e a analista judiciária Paula Lima. Na

visita às Varas da Unama participaram ainda o coordenador militar do TJPA, coronel Romualdo
Marinho, e a subtenente Critina.
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