Visitas percorrem Juizados Especiais
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Objetivo é verificar condições de trabalho nas unidades

Figura 1 - Encontro na 1ª e 2ª Vara do Juizado Especial do Idoso

Verificar as condições de trabalho referentes à estrutura física, acervos processuais e recursos
humanos em unidades dos Juizados Especiais foi o objetivo de mais uma visita realizada, na
manha desta sexta-feira, 13, pela coordenadora dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça
do Pará, desembargadora Vânia Fortes Bitar.
Desta vez, foram visitadas as Varas dos Juizados Criminais; Turma Recursal, que representa o
2º grau do Juizado Especial; 4ª e 5ª Vara do Juizado Especial Cível; Juizado Criminal do Meio
Ambiente; Vara do Juizado da Fazenda Pública; 1ª Vara do Juizado Especial Criminal; 1ª e 2ª
Vara do Juizado Cível e Criminal dos Idosos. Durante as visitas, a desembargadora conversou
com juízes e servidores que apresentaram as principais dificuldades encontradas no exercício
da função, como também sugestões de melhoria do trabalho.
A coordenadora informou que todas as propostas serão sintetizadas em documento,
analisadas e encaminhadas aos setores competentes para as providências que forem
possíveis. “Estamos aqui para trabalhar em prol de uma justiça melhor, iremos fazer o possível
para amenizar de alguma forma as dificuldades, mas as decisões também dependem da
presidência do Tribunal, porque requer destinação de verbas. Há também decisões que
passam pela análise do pleno.“, explicou a desembargadora. A expectativa é que as visitas
sejam estendidas às unidades dos Juizados Especiais do interior do Estado.

Figura 2 - Magistradas Verificam infraestrutura das varas

Além dos juízes e servidores das Varas, participaram da visita a juíza auxiliar da Coordenadoria
dos Juizados Especiais, Ana Lúcia Lynch e a analista judiciária Paula Lima. Com o mesmo
propósito, na semana passada, a coordenadora visitou as 1ª, 2ª, 3ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Varas
de Juizados Especiais Cíveis, além da Vara de Juizado de Acidente de Trânsito.
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