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Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
2ª Vara Cível da Comarca de Navegantes

Rua Manoel Leopoldo Rocha, 765 - Bairro: São Domingos - CEP: 88370-564 - Fone:
(47)3261-9132 - Email: navegantes.civel2@tjsc.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5006519-79.2019.8.24.0135/SC

AUTOR: LUIZ INACIO LULA DA SILVA

RÉU: LUCIANO HANG

DESPACHO/DECISÃO

I - Ciente da decisão proferida no Evento 10,
DESPADEC1.

II - Designe-se audiência de conciliação/mediação, por
evento autônomo pelo e-proc.

III - Advirto que, primeiro, o não comparecimento
injustificado das partes, ou de seu representante com poderes específicos
para transigir, implica a incidência de multa de até 2% sobre o valor da
causa, ressalvada a prévia manifestação expressa de todos quanto ao
desinteresse na composição consensual com até 10 dias de antecedência,
consoante art. 334, §§ 4º, I, 8º e 10º, do CPC; e, segundo, o prazo para
o(s) integrante(s) do polo passivo oferecer(em) resposta e
especificar(em) detalhadamente as provas que pretende(m) produzir, sob
pena de presunção de veracidade dos fatos alegados, é de 15 dias (ou de
30 dias em se tratando de advogado de pessoa jurídica de direito
público, membro do Ministério Público e defensor público ou pro bono),
com termo inicial na data referida (ou no dia da última manifestação
pela desistência de conciliação), independentemente de nova intimação,
consoante arts. 183, 186, caput e § 3º, 219, 335, I e II, e 336 do CPC.

IV - Cite(m)-se o(s) integrante(s) do polo passivo para
comparecer(em) ao referido ato pessoalmente e acompanhado(s) de seus
respectivo(s) advogado(s) (art. 334, § 9º, do CPC), bem como
intimando-o(s) do teor desta decisão.

V - Advirta-se as partes, ainda, da expressa disposição do
art. 334, §4º, I e II, do CPC, qual seja, que audiência apenas não será
realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse
na composição consensual; ou quando não se admitir a autocomposição.
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Apenas nestes casos, os autos retornarão conclusos para análise de
eventual pedido de cancelamento. Do contrário, aguardarão em Cartório
a realização do ato aprazado.

VI - Intimem-se a parte ativa na pessoa do seu advogado
sobre o teor desta decisão e para estarem presentes na data agendada
(art. 334, § 3º, do CPC).

VII - Expeça-se carta precatória, acaso necessário.

Documento eletrônico assinado por ANUSKA FELSKI DA SILVA, Juíza de Direito, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador
310002141408v3 e do código CRC f3a06337.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANUSKA FELSKI DA SILVA
Data e Hora: 5/3/2020, às 18:46:32
 

 


