
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO

PORTARIA 3/2021

PORTARIA CONJUNTA que dispõe sobre o procedimento de juntada
de contestação depositada nas Secretaria das 6ª e 9ª Varas/MT pela Caixa
Econômica Federal, no que toca às ações que discutem a remuneração das
contas vinculadas ao FGTS.
 
 

As Juízas da 6ª Vara/JEF/MT, Dra Juliana Maria da Paixão Araújo e Dra Camila
Dechicha Parahyba, e a Juíza da 9ª Vara/JEF/MT, Dra Carina Michelon, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, juntamente com os advogados da Caixa Econômica Federal, Dr. Cristiano Teixeira
Passos – OAB/MT 23.575/A (Gerente Jurídico do JURIRCB) e Dr. Gustavo Eduardo Reis de
Siqueira – OAB/MT 6.780 (Coordenador Jurídico do JURIRCB),

CONSIDERANDO a ocorrência de demandas de massa com matéria eminentemente de
direito, permitindo a formulação de defesa padronizada, bem como a necessidade de otimização
e padronização dos procedimentos inerentes à tramitação destes processos, observados os princípios da
economia processual e celeridade 

 
RESOLVEM Estabelecer que, nas ações que tenham como objeto o questionamento do

índice de remuneração das contas vinculadas do FGTS, requerendo a substituição da TR (índice
legalmente previsto), pelo INPC ou, alternativamente, outro índice a ser arbitrado pelo Poder Judiciário,
seja juntada pela Vara a contestação depositada previamente em Juízo e a procuração ad judicia.

A referida peça contestatória subscrita (assinatura digital) pelos procuradores da Caixa
Econômica Federal, Drs. Gustavo Eduardo Reis de Siqueira (Coordenador Jurídico do JURIRCB) e
Cristiano Teixeira Passos (Gerente Jurídico do JURIRCB), ficará arquivada neste Processo SEI e
disponibilizada na nuvem do sistema da Justiça Federal e deverá ser vinculada a cada processo eletrônico
por meio de link de acesso, que produzirá os mesmos efeitos como se tivesse sido juntada em cada
processo pelo sistema Pje.

Ao receber a ação, a Secretaria da Vara fará a análise da inicial e, não identificando razão
para emenda ou extinção da ação, será proferido ato judicial que contenha o dispositivo de acesso
à contestação depositada, certificando a citação e a apresentação de defesa processual pela CAIXA,
dispensando-se juntada aos autos do referido modelo.

As partes serão intimadas para ciência do ato processual e para que a Caixa Econômica
Federal possa cadastrar o processo e acompanhar toda sua tramitação em seus sistemas.

A Caixa Econômica Federal não ficará impedida de apresentar outras peças e
documentos ao processo, se necessário à correta compreensão da lide ou para evitar perda de direito.

Esta portaria entra em vigor na data de seu publicação.
 

Documento assinado eletronicamente por Juliana Maria da Paixão Araújo, Juíza Federal, em
16/08/2021, às 15:34 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Camila Dechicha Parahyba, Juíza Federal Substituta,
em 23/08/2021, às 19:36 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por Carina Michelon, Juíza Federal Substituta, em
06/09/2021, às 17:19 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
13714078 e o código CRC E3D1D054.

A minuta padrão da contestação judicial e a procuração ad judicia encaminhadas pela
Caixa Econômica Federal ao e-mail da vara são arquivadas em anexo, assim como o próprio e-mail.
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