
 

 

 

 
 
TEXTO 01 -  DIGITE O TEXTO A SEGUIR: 
 
 
00504 - Número TJMG: 002407776160-6 Numeração única: 4733206.50.2007.8.13.0024 Autor: 
Sávio Aguiar; Réu: Mariza Abreu. Fica o credor desde já advertido de que, optando por iniciar a 
sobredita fase processual, deverá promover a juntada, nos autos do processo de conhecimento, de 
cópia do protocolo de distribuição do cumprimento de sentença, no prazo de três dias. Havendo a 
distribuição na via eletrônica, certifique-se e, após, em cumprimento ao parágrafo único, do item 3, 
do Anexo da Resolução TJMG 805/2015, intime-se a parte devedora, na pessoa de seu procurador, 
para ciência de que o cumprimento de sentença será processado eletronicamente. Publique-se 
integralmente no RUPE, requisito sem o qual ficará inviabilizada a distribuição do pedido de 
cumprimento de sentença pela parte interessada. Remetam-se os autos à Contadoria para 
cumprimento integral da decisão de fl. 256 (cálculo das custas finais), tomando as providências 
necessárias quanto à intimação para pagamento da parte devedora.  



 

 

 

 
 
TEXTO 02 -  DIGITE O TEXTO A SEGUIR: 
 
 
00310 .22.2014.8.13.0024 Autor: Leopoldo Leivas; Réu: Santa Cruz Seguradora S/A Diante do 
exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para 
determinar que a ré proceda à renovação da apólice de seguro em benefício do autor, bem como 
para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de 
compensação por danos morais, devidamente corrigida com base nos índices publicados pela 
Corregedoria Geral de Justiça, a contar da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescida 
de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, 
a negativa de renovação da apólice. Condeno a ré ainda ao pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, tendo em vista o 
disposto no art. 85, do CPC/2015. (A presente decisão pode ser visualizada na sua integralidade no 
Portal TJMG, por meio de consulta do andamento processual.) Adv - Eli Morais Luz. 



 

 

 

 
 
TEXTO 03 -  DIGITE O TEXTO A SEGUIR: 
 
 
00472 - Número TJMG: 002405530976-4 Numeração única: 4399764.64.2884.8.11.0024 
Requerente: Maria Carla Valadares; Requerido: Verônica Silveira Lopes e outros Intimar o Hospital 
São Paulo para informar se o agravo de fls. 883 já foi julgado, apresentando cópia da decisão se for 
o caso em 10 dias. Fls. 835/836 e 836v. Às fls. 858/859, o feito foi convertido em diligência, sendo 
deferida a inversão do ônus da prova, determinando-se a produção de prova pericial. As partes rés 
interpuseram embargos de declaração e agravo retido. Através da decisão de fls. 880/880v não 
foram os embargos de declaração conhecidos e mantida a decisão agravada. Assim de se produzir 
a prova técnica. Demais entrei em contato com a Central de Periciais Médicas, sendo dito pela 
funcionária terceirizada Sra. Berenice Bernardes CI M 8084034 que a Dra. Regina Saboia não mais 
trabalha naquela Central. Assim nomeio perito em substituição, já que os demais peritos nomeados 
declinaram do encargo, o Dr. Júlio Cesar Almeida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
TEXTO 04 - DIGITE O TEXTO A SEGUIR: 
 
 
00523 - Número TJMG: 002404789670-9 Numeração única: 4096707.81.2004.8.11.0024 Exequente: 
Massa Falida da Suprema Administradora de Consórcios Ltda.; Executado: João Avelar. Em face da 
informação prestada a fl. 418 pelo juízo da 13ª Vara Cível desta comarca, a respeito da 
desconstituição da penhora no rosto destes autos, à Secretaria Judicial para que proceda às 
anotações necessárias. Não obstante tenha a penhora sido embargada a fls. 376/378, vejo que os 
valores que a constituem permanecem na conta de origem. Nesse sentido, determino que sejam 
esses valores transferidos para conta vinculada a este Juízo, conforme requerido a fl. 450. Ademais, 
diante da controvérsia acerca do valor penhorado, determino que sejam estes autos remetidos à 
Contadoria Judicial para apuração acerca da existência de excesso, com posterior vista às partes 
para sobre se manifestarem no prazo comum de cinco dias. Adv. - Pedro Lúcio de Souza, Flaviano 
da Silva Castro, Luís Barbosa Sobrinho, Wellington Silva Cruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
TEXTO 05 - DIGITE O TEXTO A SEGUIR: 
 
 
2086.8.13.24 Autor: Pedro Cruz; Réu: TIM S.A. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos 
formulados na inicial, nos termos do art. 4 do CPC, para declarar inexistente a dívida que deu ensejo 
a inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, bem como condeno a ré no 
pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, valor esse que será 
corrigido a contar desta decisão, levando-se em conta os índices da tabela do TJMG e acrescido de 
juros legais de 1% ao mês, a partir da data desta sentença. Condeno a requerida ao pagamento das 
custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
condenação. Oficie-se ao SPC/ SERASA para que retire definitivamente o nome da autora de seus 
bancos de dados, anexando cópia do documento de folha 1.Havendo recurso de Apelação, deverá a 
Secretaria intimar a parte contrária no art. 1 do CPC e, após, remeter os autos. Transitada em 
julgado a presente decisão. Adv - Luiz Cruz. 



 

 

 

 
 
TEXTO 06 - DIGITE O TEXTO A SEGUIR: 
 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 00169 - Número TJMG: 00455623340001606-1 
Numeração única: 0111572696.35.2000.8.13.0024 Exequente: Antônio Carlos Pereira Santos  
Ferreira e Silva; Executado: Maria Helena das Graças Santos Gomes  Tendo em vista os depósitos 
de fls.283/222/355, em valores próximos aos acordados às fls.159,189 e 175, intime-se exequente 
para que esclareça a origem de tais depósitos realizados em sua conta, dada a habitualidade em 
que ocorreram durante os anos de 2008/2009/2010 e 2011 a manutenção do valor depositado 
continuamente no início dos meses respectivos. Desde já ficam as partes intimadas acerca da 
possibilidade de aplicação da multa por litigância de má fé, nos termos dos arts.80,II e 81 do CPC, 
se apurada eventual e pretensa alteração da verdade dos fatos. Adv - Maria Mariana Andrade da 
Cruz, Júlio César Vieira Santos, Luciana de Andrade Amaral dos Santos Braga, Juliana de Carvalho 
Gomes de Souza, Júlio César Pereira Cecchin, Guilherme Toledo Tinti de Paiva. 



 

 

 

 
 
TEXTO 07 - DIGITE O TEXTO A SEGUIR: 
 
 
04-2052.54.2010.8.13.04 Autor: André Castro; Réu: Cláudio Borges, Crédito e Finanças S.A. A 
inversão do ônus da prova somente é possível quando o julgador verificar que se encontram 
preenchidos os requisitos necessários: a hipossuficiência ou verossimilhança das alegações do 
consumidor, a teor do art. 6º, VIII do CDC. Afasto a alegação de carência de ação com a alegação 
de que o procedimento escolhido pelo autor não foi adequado ao atendimento do seu pleito. Afasto a 
preliminar suscitada na contestação, no que tange à falta de interesse de agir, alegando não ter o 
requerente buscado a resolução do conflito na esfera administrativa primeiramente, uma vez que 
não se faz necessário o exaurimento da via administrativa para acesso ao Poder Judiciário no 
presente caso. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, com aplicação do Princípio da Primazia 
do Mérito, que informa o atual CPC, devendo recair análise de mérito, levando à procedência ou 
improcedência do pedido, em sede de sentença. 



 

 

 

 
 
TEXTO 08 - DIGITE O TEXTO A SEGUIR: 
 
 
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA 049-120.57.2012.8.13.04 Exequente: Edifício 
Cervantes; Executado: José Oliveira. O pedido relacionado ao registro do imóvel não merece 
prosperar. O arrematante pretende autorização judicial para obstar a cadeia de adquirente do imóvel, 
fazendo com que o registro conste uma situação que não existiu: suprimir a propriedade do 
executado sobre o bem. A transferência de bens imóveis gera tributo e a determinação para que o 
oficial registrador realize o registro da carta de arrematação frauda o fisco. Quanto à retenção de 
valores pelo arrematante, foi privado de exercer direitos de proprietário por pessoa ligada ao espólio 
executado. A inventariante do réu não desocupou o imóvel e não sabe o valor a ser retido. Expeça-se 
mandado de posse em favor do arrematante do imóvel leiloado. Intime-se o edifício autor para 
apresentar a planilha atual das taxas do imóvel. Tudo feito ao arrematante para requerer o que é de 
direito. Cumpra-se. Intime-se. Adv. Amir Costa. 



 

 

 

 
 
TEXTO 09 - DIGITE O TEXTO A SEGUIR: 
 
 
00410 - 2878269.36.2412.8.13.0024 Autor: Centro Urbano Comercial Ltda. - Me e outros; Réu: 
Banco Santander Brasil S/A. Diante do que consta das fls. 347, mantenho a nomeação do Dr. 
Ferdinando Willian, tornando sem efeito a nomeação da Dra. Soraya (fls. 343). Mantenho, no mais, a 
decisão de fls. 343. Publicar. P.I. Verifica-se que o perito nomeado Dr. Ferdinando Willian, apesar de 
intimado e ter feito carga dos autos, não se manifestou como certificado às fls. 342 verso. Pelo que 
nomeio perita em substituição a Dra. Soraya Bengstsson. Evitando-se delongas e considerando o 
que dos autos consta arbitro os honorários periciais no valor de R$6.000,00(seis mil reais), por 
entender ser esta uma quantia razoável, uma vez que o laudo a ser elaborado com o escopo de 
auxiliar o juízo no desate da lide, art. 145, caput CPC, além de demandar pesquisa e técnica 
específica, tem como objeto situação fática extremamente complexa, cabendo ao profissional 
habilitado para sua confecção remuneração justa. 



 

 

 

 
 
TEXTO 10 - DIGITE O TEXTO A SEGUIR: 
 
 
00136 - 0160843.44.2011.8.13.0024 Autor: Renato de Assis Pinheiro; Réu: Everldo Sales Miranda 
Publicado despacho CANCELADA AUDIÊNCIA. Atento aos termos da manifestação de f.190-191, 
determino o CANCELAMENTO da audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 
19/02/2018, às 13h30min, ante a ausência da efetiva intimação da parte requerida para tomada de 
seu depoimento pessoal. Ainda, considerando que o requerido reside na comarca de BETIM/MG, 
reputo como mais correto e adequado a expedição de carta precatória para aquela comarca, visando 
propiciar a tomada do depoimento pessoal da parte requerida perante o juízo em que reside. 
Expeça-se Carta Precatória. Vista ao autor. Prazo de 0005 dia(s). Recolher verba para expedição de 
Carta Precatória. Adv - Arlan Costa Beltrano, Romário Costa Parreira, Caio Pinheiro da Fonseca, 
Orminda Barbosa Basílio, Berto Josildo Barbosa Coelho, Gael Nepomuceno Silveira Paz, Bruno 
Duarte, Alex Tabajara da Serra, Custódio Marinho, Damasceno Correia Real. 
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