Reunião busca agilização processual
06/04/2015 13:49
Magistrados dos Juizados especiais se reúnem com a Presidência do TJPA

Buscar soluções conjuntas e promover a celeridade processual foram as
temáticas da reunião realizada nesta segunda-feira, 6, entre o presidente do
Tribunal de Justiça do Pará, desembargador Constantino Guerreiro, e os
magistrados que atuam na área dos Juizados Especiais nas Comarcas que
integram a Região Metropolitana de Belém. O presidente ressaltou a importância
dos Juizados e Varas de Juizados Especiais, que têm como diretrizes principais
a oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade,
primando pela conciliação entre as partes, afirmando que as unidades são
instrumentos de exercício de cidadania.
As problemáticas mais comuns correspondem a questões operacionais e
estruturais, as quais, conforme a desembargadora Vania Fortes Bitar,
coordenadora dos Juizados Especiais, “podem ser solucionados na medida do
possível, conforme o orçamento e disponibilização de verbas. Mas o que
estamos buscando são ideias para que possamos movimentar nossa atividade
fim, solucionar as questões da nossa atividade fim, e é isso que estamos
procurando fazer na nossa gestão frente à Coordenação dos Juizados Especiais,
sobre como resolver o problema de volume de processos, que são muitos, e
outras ideias mais voltadas para a distribuição de processos, competência de
unidades, apoio do Cejusc, dentre outros”.
A desembargadora Diracy Alves, corregedora de Justiça das Comarcas da RMB,
também apontou a reunião como “útil e necessária, aproximando os juízes da
administração, proporcionando uma visão mais ampla sobre o que acontece no

Judiciário. Trabalhamos em conjunto, e levamos em consideração a experiência,
sugestões e a criatividade de servidores e magistrados”.
Além dos cerca de 25 juízes que atuam nos Juizados e Varas de Juizados das
Comarcas da RMB, participaram ainda da reunião os juízes auxiliares da
Presidência do TJPA Lúcio Guerreiro, Ana Angélica Abdulmassih e Sílvia Mara
Bentes, a juíza auxiliar da Coordenadoria dos Juizados Especiais, Ana Lúcia
Linch, e o diretor do Fórum Cível de Belém, Sílvio Cesar Maria.
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