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Uma jornada específica será realizada com a Celpa

Juíza auxiliar da Coordenadoria dos JEs, Antonieta Miléo, durante reunião que definiu
calendário de Conciliações do ano de 2017.
A Coordenadoria dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA)
programou, até o final deste ano, sete Jornadas de Conciliação, envolvendo as Varas de
Juizados Cíveis e do Idoso. A concessionária de energia Centrais Elétricas do Pará
(Celpa) foi convocada a participar da programação, em função do grande volume ações
em tramitação.
A Coordenadoria dos Juizados Especiais se reuniu nesta quarta-feira, 22, com
representantes da Celpa, com o intuito de definir o cronograma de Jornadas de
Conciliação e organizar uma atividade que trate especificamente da empresa. O objetivo
é incentivar a resolução de conflitos por meio da conciliação, evitando assim o aumento
do número de processos, em consonância com a política adotada para a gestão do biênio
2017-2019.
Com base no cronograma, ocorrerá uma jornada específica com a Celpa de 19 a 22 de
junho. Além da jornada específica, a concessionária de energia também participa de
outras jornadas e esforços concentrados de conciliação, como o Cejusc Itinerante, que no
dia 8 de abril iniciará a agenda de conciliações na Comarca de Marituba.
De acordo com a Coordenadoria dos Juizados Especiais, as Jornadas de Conciliação
serão, posteriormente, estendidas aos demais grandes litigantes, que são todas as

empresas que possuem elevado número de ações no Judiciário. O TJPA enviará
notificações prévias às empresas litigantes a respeito do volume de ações, o que permitirá
organização para a apresentação de propostas de negociação durante as Jornadas.
A reunião teve a presença da juíza auxiliar da Coordenadoria, Antonieta Miléo, servidores
dos Juizados Especiais e os advogados da Celpa, Camila Santos e Paulo Noronha.
Confira o cronograma das Jornadas de Conciliação:
Jornadas

Data

I Jornada de Conciliação

24 a 27 de abril

II Jornada de Conciliação

08 a 11 de maio

III Jornada de Conciliação
19 22 de junho
CELPA

IV Jornada de Conciliação

21 a 24 de agosto

V Jornada da Conciliação

11 a 15 de setembro

VI Jornada da Conciliação

02 a 06 de outubro

VII Jornada da Conciliação 27 a 30 de novembro

Juizado Especial
3ª. Vara do Juizado Especial
Cível
1ª. Vara do Idoso
2ª. Vara do Idoso
Juizado Especial Cível de
Icoaraci
10ª. Vara do Juizado Especial
cível de Belém
3ª. Vara do Juizado Especial
Cível
1ª. Vara do Idoso
2ª. Vara do Idoso
Juizado Especial Cível de
Icoaraci
Processos Específicos dos
Idosos
Juizado Especial Cível de
Icoaraci
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