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Pendencia 1946/sem numeroAssunto 1

Localizado um processo oriundo da Comarca de Boa Esperanga dc Esiado 
de Minas Gerais, datado de 17 de novembro de 1946, sendo ind ciados os 
milrtares: Antonio de Souza Dias, Mario Clarim, Miguel Pinheiro da Siva e 
Arlindo Lima. O processo tramitou na justiga comum com sentanga 
absoutoria, nao houve entrada na Justiga Miiitar e tambem nao ccnsia o 
numero do processo. A CPAD decidiu-se por eliminagao.

Discussao

h
Conclusao Aprovado por unanimidade.

Pendencia 1961/341Assunto

Trata-se de processo da justiga comum, com indiciado e o ofendicio c vis: 
Pedro Viana de Azevedo e Jose Godoy Silveira, sem explicagao pa^a o 
aporte neste Tribunal. A CPAD decidiu-se por eliminagao.

Discussao

Aprovado por unanimidade.Conclusao

Processo Civel n. 054/05 - 3a AJMEAssunto

Trata-se de processo civel da Justiga Miiitar, com inumeros recursos, :ais 
como apelagao, embargos de declaragao, recurso especial, agravo de 
instrumento, agravo regimental ao recurso especial, recurso extraord'naiio, 
agravo de instrumento e agravo regimental ao recurso ex:raorc nario. O 
ultimo recurso interposto pelo autor (agravo regimental), foi desprcvico pela 
Primera Turma do Supremo Tribunal Federal, que impos a multa p'evista 
no § 21' do art. 557 do CPC/1973, no importe de 5% (cinco) por certo sot re 
o valo' da causa, em beneficio do agravado (Estado de Minas Geras), ao 
fundanento de ter sido o recurso manifestamente inadmissivel. O estado de 
Minas Gerais promoveu a execugao da sentenga, que foi impugnada pelo

Discussao

\
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autor, alegando, para tanto, nao ser cabivel o pagamento de multa em 
razao de se encontrar sob o palio da justiga gratuita. O exequente 
argumentou no sentido de que a multa nao se confunce com custas 
processuais. O juiz do feito proferiu o seguinte despacho: “Observado nao 
terem sido indicados bens penhoraveis do devedor, com fulao no inciso III, 
do ertigo 791 do CPC, suspendo a execugao, por 90 (noverta) dias, para 
que o credor indique outros bens. Decorrido o prazo sem manifestagao, 
arqiive-se. Intime. Belo Horizonte, 06 de novembro de 2012 ’ A CPAD, em 
N/irtude de a execugao estar prescrita, decidiu pela eliminagao.

Conclusao Aprcvado por unanimidade.
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