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1 Contestação à ação de despejo por falta de pagamento, em que o réu alega falta de
interesse de agir do autor, visto que, em havendo título executivo a via adequada não é a
ação de conhecimento.
2Contestação à ação de cobrança cumulada com despejo, em que se alega o reajuste
abusivo do aluguel e a exoneração dos fiadores.
3Contestação à ação de despejo em que a ré alega a entrega das chaves pela legítima
locatária do imóvel.
4 Contestação à ação de despejo por falta de pagamento, em que o réu aduz o cabimento
de indenização por benfeitoria útil no imóvel.
5Contestação à ação de despejo, sob fundamento de majoração excessiva de encargos,
oferecendo crédito trabalhista para quitação.
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6Contestação à ação de obrigação de fazer.
7Contestação apresentada à ação renovatória de locação.
8Contestação apresentada pelo fiador à ação de cobrança de alugueres e condomínio.
9Contestação em ação de exoneração de fiança.
10Contestação em ação ordinária sob argüição de ilegitimidade de parte ativa e
permissão de uso de área de condomínio.
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11Contestação protestando por nomeação à autoria.
12Contestação sob alegação de que não houve interpelação para caracterização da mora
contratual.
13Fiador requer chamamento ao processo do devedor principal.

14Impugnação à exceção de préexecutividade, sob alegação de incabimento da mesma
por tratase de matéria de mérito.
15Tratase de contestação à ação sumária de cobrança, alegandose ilegitimidade
passiva e denunciação da lide.
16Tratase de resposta aos embargos à execução em que se aduz essencialmente a falta
de capacidade postulatória.
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16Tratase de resposta aos embargos à execução em que se aduz essencialmente a falta
de capacidade postulatória.
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17 Ação contra condomínio, visando a cobertura de terraço de apartamento térreo.
18Ação de cumprimento de obrigação cumulada com indenização.
19Ação de despejo cumulada com rescisão de contrato de locação.
20Ação de execução de hipoteca.
21Ação de prestação de contas cumulada com pedido de depósito em face de
administradora de condomínio.
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22Ação de restituição de quantia paga.
23Ação renovatória de locação de imóvel comercial.
24Adjudicação compulsória de bem imóvel.
25Autor requer medida cautelar de antecipação de provas.
26Embargos do devedor sob alegação de excesso de execução.
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27Expedição de alvará judicial para procederse à escritura dos imóveis adquiridos por
compromisso de compra e venda.
28Impetrase mandado de segurança pelo fato do magistrado não ter acolhido o pedido
de nulidade do processo, o qual tramitou à revelia da parte.
29Interposição de embargos de terceiro, ante arresto de bem de propriedade do
embargante.
30Medida cautelar de antecipação de provas.

31Pedido de anulação de assembléia de condomínio, com a invalidação de eleição de
novo síndico.
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32Pedido de arbitramento de honorários advocatícios em ação de inventário.
33Pedido de expedição de alvará para escritura de imóvel objeto de compromisso de
compra e venda.
34Pedido de majoração de valor de aluguel.
35Pedido de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel
cumulado com indenização por perdas e danos.
36Proposição de ação ordinária visando afastamento de síndico de shopping center,
com pedido de antecipação de tutela.
Página 9
37Requerimento de rescisão contratual com subrogação de ônus, cumulado com perdas
e danos e tutela antecipatória.
38Requerimento de venda ou locação de garagem em condomínio.
39Requerimento para uso de força policial visando a desocupação de imóvel deferida
liminarmente.
40Tratase de ação de despejo por falta de pagamento.
41Tratase de ação monitória para cobrança de dívida relativa à contrato de locação.
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42Tratase de medida cautelar de exibição de documentos.
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43Apresentação de memoriais em ação de despejo por infração contratual.
44Aquiescência do réu na desocupação de imóvel locado e pedido de prorrogação de
prazo para sua desocupação.
45Condomínio requer chamamento ao processo de escritório de contabilidade,
responsável por suas despesas.
46Embargos monitórios em que se alega a inexistência de danos causados pelo locatário
no imóvel.
47Fiador requer chamamento ao processo do devedor principal.
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48Impugnação à contestação em ação cautelar, na qual os autores pretendem o
fechamento de poço artesiano por tratase de água impura.
49Impugnação à contestação em ação renovatória de contrato de locação.
50Notificação extrajudicial do locatário ao locador para informarlhe da desocupação do
imóvel.
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51Pedido de antecipação de audiência.
52Pedido de realização de diligências por parte do perito.
53Pedido de revogação de liminar, para que se retorne ao consumo de água de poço
artesiano.
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54Agravo de instrumento ante decisão que entendeu pela falta de capacidade
postulatória em recurso especial.
55Agravo de Instrumento contra decisão judicial que negou antecipação de tutela
proposta para obstar a inclusão de nome de consumidor em cadastro de inadimplentes.
56Agravo de instrumento interposto contra decisão do juiz que, ao invés de expedir
ofício para localização de bens dos fiadores, ordenou a nulidade de atos no processo.
57Agravo de Instrumento interposto de decisão denegatória de recurso especial.
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58Agravo de instrumento interposto de decisão que denegou o pedido de nulidade da
penhora.
59Apelação de decisão, na qual se deliberou pela decadência.
60Apelação em face de sentença que julgou procedente a impugnação a sentença.
61Contrarazões de agravo de intrumento em ação para cobrança de traxa de
condomínio.
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62Contrarazões de apelação em embargos de terceiro propostos por nova moradora de
condomínio para não pagar dívidas.

63Contrarazões de recurso de apelação, em que se julgou pela procedência da ação
cominatória, face a alteração de fachada de prédio sem a aquiescência dos demais
condôminos.
64Em contrarazões de apelação, o apelado sustenta a decadência de ação renovatória
de locação.
65Embargos de declaração interpostos em decorrência de sentença omissa.
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Todos os arquivos

