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Dados pessoais dos autores da prática: 

  

NOME: SUARA LÚCIA OTTO BARBOZA DE OLIVEIRA 

CARGO: ADVOGADAS CAIXA 

ORGÃO: CAIXA 

CIDADE: PORTO VELHO/RO 

  

SÍNTESE DA PRÁTICA 

TÍTULO: PADRONIZAÇÃO DA ROTINA NO JEF 

CATEGORIA: BOAS PRÁTICAS PARA EFICIÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

PERÍODO: FEV/2016 até o momento 

PARCERIA: 4ª VF/RO e CAIXA 

  

O projeto iniciouse em fevereiro de 2016, com a chegada do Dr. Lucilio Linhares Perdigão de Morais na 4ª Vara (JEF) da Seção Judiciária do Estado de 

Rondônia . 

  

Havia sido estabelecida uma rotina nos processos da CAIXA no Juizado Especial Federal (4ª e 6ª Varas Federais), onde o processo era distribuído, 

encaminhado para a CAIXA se manifestar se havia possibilidade de acordo e acerca da tutela em cinco dias. Posteriormente, caso não existisse acordo a 

CAIXA seria citada para contestar. 

  

Ademais, não havia rotina estabelecida para a designação de audiências desses processos. Ou seja, alguns processos eram pautados e outros não. 

  

Desse modo, com todo esse procedimento burocrático, dificilmente um processo estaria apto a ser julgado em menos de seis meses. 

  

Restou, então estabelecido pela CAIXA e Dr. Lucilio uma nova rotina de trabalho. 

  

A CAIXA já seria citada para contestar e no mesmo ato intimada para a audiência de conciliação, instrução e julgamento (audiência uma). 

  

Restou estabelecido pelo magistrado cronograma de audiências até o fim do ano de 2017. 

  

O magistrado sentencia o processo ainda em audiência ou no máximo na mesma semana de realização do ato, caso não seja realizado acordo em audiência 

pela CAIXA. 

  

Com essa nova rotina, as audiências pautadas para 2017 tratamse em sua totalidade de processos desse mesmo ano. 

  

Como exemplo, citamos a pauta do dia 11/05/2017 que são processos ajuizados já em fevereiro de 2017 e que serão sentenciados ainda no mês de maio 

caso a CAIXA não realize acordo na audiência de conciliação, instrução e julgamento. 
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25.000.00131/2017 12234620174014100 SEBASTIANA DA SILVA FREIRE 4ª VF/RO 11/05/201 17H 

25.000.00188/2017 17275220174014100 IVANIRA RIBEIRO 4ª VF/RO 11/05/2017 16H20M 

25.000.00192/2017 16971720174014100 SEBASTIÃO RUBENS NASCIMENT 4ª VF/RO 11/05/2017 16H40M 

25.000.00251/2017 22099720174014100 JOAO BATISTA DE SOUZA 4ª VF/RO 11/05/201716H 

          

25.000.00193/2017 5842820174014100 GABRIEL VITOR DOS SANTOS 4ª VF/RO 11/05/2017 14H40M 

  

Sendo assim, com essa nova rotina houve um aumento significativo de acordos pela CAIXA em audiência (percentual aproximado de mais de 50% de 

acordos em audiência) e celeridade processual, abreviando o andamento dos processos no JEF. 

  

Não houve aumento de despesas para o Poder Judiciário, mas de redução de gastos pela economia do tempo de tramitação do processo. 

  

  


