Visitas continuam nas Varas de Juizados
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Desembargadora Vania Bitar conhece realidade das unidades judiciárias

Figura 1 - Desa Vania Fortes Bitar visitou Juizados Especiais em Ananindeua

A coordenadora dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Pará, desembargadora Vania
Fortes Bitar, deu sequencia, nesta sexta-feira, 20, à série de visitas às unidades de Varas de
Juizados Especiais. A comitiva que teve à frente a desembargadora, esteve nas Varas de
Juizados Cível e Criminal de Icoaraci, Varas de Juizados Cíveis e Criminal da Comarca de
Ananindeua, e no Juizado Especial de Marituba, que acumula as matérias Cíveis e Criminais.
Nas unidades visitadas nesta sexta, a comitiva foi recebida pelos juízes Ellen Bemerguy, Charles
Barros, Wagner Costa e Geraldo da Luz.
Conforme explicou a coordenadora, o objetivo das visitas é verificar, in loco, 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, visando uma prestação jurisdicional
célere, de qualidade e eficaz.
Na ocasião, a desembargadora reúne 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 principal demanda corresponde ao déficit funcional, o que
poderá ser minimizado após a conclusão e homologação dos concursos públicos em
andamento no Judiciário, tanto para servidores como para magistrados.
No que diz respeito ao atendimento e celeridade processual, a desembargadora afirmou que
estudará, juntamente com sua equipe, a possibilidade de realização de mutirões concentrados

e utilização dos recursos de videoconferência, para a apreciação de ações e realização de
audiências. “O que estiver ao nosso alcance e puder ser feito em prol da celeridade processual
e melhor atendimento à população, nós faremos. Estamos verificando quais são as principais
problemáticas para buscar as soluções”. Acompanharam a desembargadora Vania Bitar a juíza
auxiliar da Coordenadoria dos Juizados Especiais, Ana Lúcia Lynch, a analista judiciária Paula
Lima e a assessora da Coordenadoria dos Juizados Especiais, Marlena Chaves, além da subtenente Cristina Monteiro.
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