Juizados Especiais incentivam conciliação
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Demandas sobre o Igeprev poderão ser resolvidas por meio do diálogo

Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos e equipe do Juizados Especiais reunidos com
representantes do Igeprev
A equipe da Coordenadoria dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Pará, à frente a
desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, realizou reunião nesta terça-feira, 18,
com o presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev), Silvio
Roberto Vizeu Lima, e comitiva, para debater maneiras de como evitar a judicialização de
demandas envolvendo o órgão através da conciliação. A ideia é incentivar o Igeprev a produzir
propostas de conciliação às partes, bem como agilizar a prestação jurisdicional.

Segundo a desembargadora Maria de Nazaré Gouveia, para evitar a judicialização, é necessário
que haja um incentivo à conciliação entre as partes envolvidas. “O Igeprev tem uma grande
demanda no Judiciário. Esperamos que essa demanda diminua através das propostas de
conciliação, que passarão a ser efetivadas pelo órgão. Diminuir a quantidade de processos
através da conciliação será bom para o Judiciário, para o Igeprev e para o jurisdicionado. Nós
estamos, por etapas, reunindo com os representantes dos órgãos que mais são demandados na
Justiça para que exista esse compromisso com a conciliação”, destacou.

O presidente do Igeprev, Silvio Roberto Vizeu Lima, ressaltou o compromisso da instituição com
a cultura da paz e da resolução de conflitos através do diálogo e do consenso. “A proposta é que
a gente venha a agilizar, junto com o Judiciário, essa elevada demanda de processos.
Reconhecemos que essa demanda tem que ser trabalhada entre as partes. É de interesse do
Igeprev que haja essa agilização através da conciliação. Nós estamos trabalhando fortemente
nisso para atender o quanto antes essas demandas”, explicou. Atualmente, cerca de 200
processos envolvendo o Igeprev ingressam por semana no Judiciário paraense.

Também participaram da reunião o juiz Cláudio Hernandes, à frente do Juizado Especial da
Fazenda Pública; e a juíza coordenadora de Mediação e Conciliação do TJPA, Antonieta Mileo.
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