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PORTARIA CONJUNTA N" Ol/2017/CAIXA/VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE

REDENÇÃO/PA.

Dispõe sobre a adoção de medidas para a realização de audiências de conciliação e audiências

preliminares do art. 334 do NCPC, nos processos em que a Caixa Econômica Federal figura como

parte, premiando-se o principio da colaboração processual (art. 8~ do NCPC),

O Juiz Federal Diretor do Foro da Subseção Judiciária de Redenção, o

Coordenador Jurídico E. E. Regional da Caixa Econômica Federal em Belém e o

Gerente do Jurídico Regional da Caixa Econômica Federal em Belém, no uso

de suas atribuições legais e regimentares,

CONSIDERANDO:

I. o Ofício n. 041/2017/JURIR/BE, no qual a Caixa informa que vem

implementando, ao longo dos últimos anos, política de conciliação para os diversos processos

judiciais em que figura como parte, sobretudo naqueles relacionados à Recuperação de Créditos,

Direito do Consumidor e Imobiliário;

11. que a realização de audiências de conciliação possibilita o encerramento de

processos ainda na fase inicial, contribuindo para a diminuição de acervo processual no Judiciário,

bem como solucionando as pendências dos jurisdicionados com a Empresa Pública;

111. a realidade geográfica do Estado do Pará, principalmente no concernente à

SSJde Redenção, aliada ao fato de que a CAIXA dispõe apenas de unidade jurídica dedicada às

cidades de Belém, Marabá e Santarém;

IV. a necessidade da adoção de medidas para a otimização e concentração para

a realização das referidas audiências, de modo a possibilitar que o quadro inte o

daquela instituição continue atuando na busca de solução conciliatória para os pr

RESOLVEM:





Art. 1º. Regulamentar os procedimentos a serem adotados na Secretaria da

Vara Única da Subseção Judiciária de Redenção/PA referentes às ações cuja representação esteja a

cargo da Procuradoria da Caixa Econômica Federal em Beiém/PA, nos seguintes termos:

~ 1º. Concentração das audiências de conciliação relacionadas à CAIXA em

pauta única, de forma sequencial, evitando a designação em datas e horários

espaçados.

~ 2º. Priorização da designação de audiências em bloco, em regime de mutirão,

preferencialmente em dois dias marcados a cada dois meses.

~ 3º. Verificação de meios para a utilização, preferencialmente, do recurso de

videoconferência para as audiências de conciliação (JEF e 334 NCPC)

designadas, ou, alternativamente, a utilização do sistema "Scoopia" ou

"whatsappnet".

~ 4º. Utilização da remessa dos autos de processos através do malote da

Agência da Caixa Econômica Federal, autorizada a carga ao Gerente Lázaro Dias

Mota, CPF n. 626.745.261-49, preferencialmente às sextas-feiras, momento a

partir do qual a mesma será considerada citada/intimada para os devidos fins.

~ Sº. Em processos com pedido de tutela de urgência a Caixa será intimada

através do e-mail jurirbe01@caixa.gov.brparamanifestação.emregra.no

prazo de S(cinco) dias corridos, ocasião em que formulará, segundo seu

critério, proposta de acordo.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo passível de

revogação em caso de descumprimento, ou a partir de iniciativa emanada de qualquer um de seus

signatários, formalmente comunicada ao outro.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

~
Pedro Maradei Neto

Juiz Federal Diretor do Foro da
Subseção Judiciária de Redenção

RenanJo
Coord
Jurídi




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

