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Processo nº:
 0504250-31.2018.8.05.0080
Classe - Assunto:  PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - [Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Pólo Ativo:  AUTOR: JANAINA REIS ABREU
Pólo Passivo:  RÉU: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA

D E S P A C H O

Vistos, etc.

Defi ro o pedido de prosseguimento do feito.

Verifi co, ainda, que não houve tentativa de solução da demanda, com a devida cooperação das partes, meio adequado para que 
as partes participem ativamente na solução da demanda em conjunto com o Juiz, criando um ambiente propício à solução da 
questão em tempo razoável.

Destaque-se que tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fi ca veda-
do o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC.

Assim sendo, designo audiência de conciliação para o dia , às 13h00min, que será realizada na SALA I, desta 2ª Vara Cível, 
conforme endereço acima epigrafado, momento em que as partes deverão promover a devida cooperação na solução efetiva da 
demanda.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representan-
te, por meio de procuração específi ca, com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustifi cada é considerada 
ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou 
do valor da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados.

Após a audiência de conciliação, em caso de acordo, façam os autos conclusos para sentença. Caso contrário, as partes deve-
rão se manifestar quanto a produção de outras provas em audiência de instrução, na assentada ou no prazo máximo de até 05 
(cinco) dias, ou, ainda, caso queiram, pugnarem pelo julgamento antecipado da lide, momento em que o conciliador deverá fazer 
os autos imediatamente conclusos para sentença.

P.I.C.

Feira de Santana/BA, 5 de setembro de 2019
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TERMO DE MIGRAÇÃO DE PROCESSO

O processo que acompanha este Termo, cujo número tombo de origem e de destino é o mesmo, foi integralmente migrado do 
Sistema de Automação da Justiça (SAJ) para o Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), no âmbito do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, com aproveitamento das assinaturas eletrônicas, documentos e anexos, o que lhe confere autenticidade. Ade-
mais, a migração está conforme as disposições da Resolução nº 185, de 18/12/2013, do Conselho Nacional de Justiça. As peças 


