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CIRCULAÇÃO IRRESTRITA – ANO XVI – BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 1 DE MARÇO DE 2023, Nº 40 

 

Lei Federal nº 11.419 de 19/12/2006, art. 4º 
 
 

“Assinatura Digital: o presente documento está assinado digitalmente, nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura 
digital constitui forma de encriptação eletrônica do documento. Ela está empregada neste documento eletrônico como recurso 
tecnológico da segurança da informação. Os dados que compõem cada informação deste documento foram cifrados pela assinatura 
digital quando do respectivo armazenamento no equipamento banco de dados do TJMG. Para a cifragem e armazenamento, o Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais empregou certificados digitais expedidos por instituição certificadora devidamente credenciada na ICP-
Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira). O presente documento recebeu assinatura digital com uso de Certificado de 
padrão ICP-Brasil com algoritmo de assinatura “sha1RSA”, expedido pela Autoridade Certificadora denominada “AC PRODEMGE 
SRF”, usado padrão de algoritmos criptográficos de RSA (1024 bits). Os métodos criptográficos empregados impedem que a 
assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento digitalmente assinado e armazenado sejam adulterados ou 
copiados, tornando-os invioláveis. Encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os 
dados do presente DIÁRIO DO JUDICIÁRIO DO TJMG.” 

 
PRESIDÊNCIA 

 
Chefe de Gabinete: Adriano da Silva Ribeiro 

1º/03/2023 
 

SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA 
 

Secretário de Governança e Gestão Estratégica: Guilherme Augusto Mendes do Valle 
 

PORTARIA Nº 6.030/PR/2023 
 
Designa juíza leiga para atuar em Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais. 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
inciso II do art. 26 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, aprovado pela Resolução do Tribunal Pleno nº 3, de 26 de 
julho de 2012, e o art. 5º da Resolução do Órgão Especial nº 792, de 23 de abril de 2015, 
 
CONSIDERANDO os resultados da seleção pública para formação de cadastro de reserva de juízes leigos no Sistema dos 
Juizados Especiais da Capital e do Interior, regida pelo Edital nº 1/2019, publicados no Diário do Judiciário Eletrônico de 24 de 
março de 2020 e homologados em 25 de março de 2020; 
 
CONSIDERANDO o disposto no item 16.2 do Edital de seleção pública para juízes leigos nº 1/2019; 
 
CONSIDERANDO o que constou no Processo do Sistema Eletrônico de Informações - SEI nº 0897109-75.2022.8.13.0000, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Fica designada a juíza leiga Cinthia Guimarães de Souza para atuar junto ao 4º cargo de Juiz de Direito da 2ª Unidade 
Jurisdicional do Juizado Especial da Comarca de Montes Claros. 
 
Art. 2º A juíza leiga designada nos termos do art. 1º desta Portaria deverá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 
entrada em vigor deste ato normativo, apresentar-se à respectiva unidade jurisdicional e subscrever o termo de compromisso 
previsto no art. 82 da Portaria Conjunta da Presidência nº 1.103, de 16 de dezembro de 2020. 
 
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Belo Horizonte, 1º de março de 2023. 
 
Desembargador JOSÉ ARTHUR DE CARVALHO PEREIRA FILHO, Presidente 
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PORTARIA Nº 6.031/PR/2023 

 
Altera o Código de Conduta do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, instituído pela Portaria da Presidência nº 4.715, 
de 10 de fevereiro de 2020. 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso II do art. 26 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, aprovado pela Resolução do Tribunal Pleno nº 3, de 26 de 
julho de 2012, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de atualização do Código de Conduta, instituído pela Portaria da Presidência nº 4.715, de 10 
de fevereiro de 2020; 
 
CONSIDERANDO o que constou no processo do Sistema Eletrônico de Informações - SEI nº 0197369-62.2023.8.13.0000, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º O Código de Conduta do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG, constante do Anexo Único da Portaria 
da Presidência nº 4.715, de 10 de fevereiro de 2020, disponível para consulta e "download" no link 
https://www.tjmg.jus.br/data/files/12/10/4B/FF/69F20710C0CDF0076ECB08A8/Codigo_conduta_tjmg_digital_10_02_2020.pdf, 
passa a vigorar com a redação de que trata o Anexo Único desta Portaria. 
 
Art. 2º Compete à Diretoria Executiva de Comunicação - DIRCOM promover a atualização do link a que se refere o art. 1º desta 
Portaria. 
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Belo Horizonte, 1º de março de 2023. 
 
Desembargador JOSÉ ARTHUR DE CARVALHO PEREIRA FILHO, Presidente 
 

ANEXO ÚNICO 
(a que se refere o art. 1º da Portaria da Presidência nº 6.031, de 1º de março de 2023) 

 
ANEXO ÚNICO 

(a que se refere o art. 3º da Portaria da Presidência nº 4.715, de 10 de fevereiro de 2020) 
 
Consultar o Anexo Único a que se refere esta Portaria no fim desta publicação. 
 

 
ATOS DO SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA, DESEMBARGADOR GERALDO 
AUGUSTO DE ALMEIDA, REFERENTES À DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
MAGISTRATURA 

 
Deferindo aos seguintes Desembargadores o que indica, nos termos da legislação vigente: 
- Luiz Carlos Gomes da Mata, 10 (dez) dias úteis de compensação, no período de 18.09.23 a 29.09.23. 
- Marcelo Pereira da Silva, licença para ausentar-se do país, no período de 31.03.23 a 23.04.23. 
- Nelson Missias de Morais, 01 (um) dia útil de compensação, no dia 09.03.23. 
- Raimundo Messias Júnior, 08 (oito) dias úteis de compensação, no período de 24.05.23 a 02.06.23.  
- Versiani Penna, 02 (dois) dias úteis de compensação, no período de 24.05.23 a 25.05.23. 
 
Designando os seguintes Desembargadores para as respectivas substituições no Órgão Especial, conforme segue: 
- Desembargador Fernando Caldeira Brant para substituir o Desembargador Valdez Leite Machado, no dia 28.02.23. 
- Desembargador Afrânio Vilela para substituir o Desembargador Pedro Bernardes, no dia 28.02.23. 
 
 

ATOS DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA, DR. THIAGO COLNAGO CABRAL, REFERENTES À DIRETORIA 
EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  

 
MAGISTRATURA 

 
Designando os Juízes de Direito abaixo relacionados para cooperarem no mutirão Projef, na comarca/vara indicada, ficando 
retificada a publicação de 27.02.2023, conforme segue, nos termos da legislação vigente. Fica estabelecido que as referidas 
cooperações foram autorizadas nos termos da Resolução 945/2020 (art. 8º, inciso VII, alíneas "a” e “c”). 

JUIZ(A) DE DIREITO LOTAÇÃO COOPERAR NA UNIDADE PERÍODO(S) E/OU DATA(S) 

Danilo de Mello Ferraz 

Januária – Vara Criminal e de 
Execuções Penais da Infância e da 
Juventude Infracional e de 
Precatórias Criminais 

Peçanha – 1ª Vara Cível, Criminal e 
de Execuções Penais 
Peçanha – 2ª Vara Cìvel, Criminal e 
da Infância e da Juventude 

01.03.2023 a 22.08.2023 
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Felipe Ceolin Lírio Ipanema - 2ª Vara Cível, Criminal e 
da Infância e da Juventude 

Peçanha – 1ª Vara Cível, Criminal e 
de Execuções Penais 
Peçanha – 2ª Vara Cível, Criminal e 
da Infância e da Juventude 

01.03.2023 a 22.08.2023 

 
Designando o Juiz de Direito abaixo relacionado para cooperar no mutirão Projef, na comarca/vara indicada, conforme segue, 
nos termos da legislação vigente. Fica estabelecido que a referida cooperação foi autorizada nos termos da Resolução 
945/2020 (art. 8º, inciso VII, alínea "b”). 

JUIZ(A) DE DIREITO LOTAÇÃO COOPERAR NA UNIDADE PERÍODO(S) E/OU DATA(S) 

Fabrício Simão da Cunha 
Araújo 

Santa Luiza – 3ª Vara Criminal e 
da Infância e da Juventude 

Nova Lima – 1ª Vara Criminal e da 
Infância e da Juventude 13.04.2023 a 15.04.2023 

 
Designando o Juiz de Direito abaixo relacionado para cooperar no mutirão Projef, na comarca/vara indicada, conforme segue, 
nos termos da legislação vigente. Fica estabelecido que a referida cooperação foi autorizada nos termos da Resolução 
945/2020 (art. 8º, inciso VII, alínea "b”). 

JUIZ(A) DE DIREITO LOTAÇÃO COOPERAR NA UNIDADE PERÍODO(S) E/OU DATA(S) 

Valter Guilherme Alves Costa 
Belo Horizonte – 5ª Vara de 
Tóxicos, Organização Criminosa e 
Lavagem de Bens e Valores 

Ibirité – 1ª Vara Criminal, da Infância 
e da Juventude e de Cartas 
Precatórias Criminais 

14.04.2023 a 28.05.2023 

 
 

2ª INSTÂNCIA 
 

Exonerando: 
- Ana Elisa Soares de Albuquerque, PJPI-30.986-4, a pedido, a partir de 02/03/2023, do cargo de Assistente Judiciário, PJ-AI-
03, JU-A5, PJ-41, do Gabinete do Desembargador Luiz Carlos Gomes da Mata, da 13ª Câmara Cível (Portaria nº 1740/2023-
SEI); 
- Fernanda de Oliveira Coelho, PJPI-34.038-0, a pedido, a partir de 02/03/2023, do cargo de Assessor Judiciário, PJ-AS-01, 
AS-A8, PJ-77, do Gabinete do Desembargador Luiz Carlos Gomes da Mata, da 13ª Câmara Cível (Portaria nº 1739/2023-SEI); 
- Juliana Aparecida Castro Silveira, TJ-7268-6, do cargo de Coordenador de Serviço, PJ-CH-03, CS-L1, PJ-61, do Serviço de 
Apoio à Sessão de Julgamento e Cumprimento de Mandados – SERAJ (Portaria nº 1750/2023-SEI); 
- Marta Netto de Albuquerque, TJ-4396-8, a partir de 28/02/2023, do cargo de Assessor Judiciário, PJ-AS-01, AS-L79, PJ-77, 
do Gabinete do Desembargador Antônio Carlos de Oliveira Bispo, da 15ª Câmara Cível (Portaria nº 1737/2023-SEI); 
- Patricia Karlla da Silva Almeida, TJ-7.148-0, do cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L1, PJ-69, da Coordenação de 
Processos Originários e Recursais Criminais - COESPRO CRIMINAL (Portaria nº 1755/2023-SEI); 
- Veronica Pereira Silva Machado, TJ-7677-8, do cargo de Diretor Executivo, PJ-DS-01, DE-L6, PJ-85, da Diretoria Executiva 
de Suporte à Prestação Jurisdicional – DIRSUP (Portaria nº 1747/2023-SEI). 
 
Ficam os seguintes servidores, autorizados a ingressar em regime de teletrabalho neste Tribunal: 
- Claudia Pereira Paim, TJ 8.021-8, lotada no Centro de Padronização da Prestação Jurisdicional na 2ª Instância – CEPAJUR 
(Portaria nº 1272/2023-SEI); 
- Cleonice Mendes do Nascimento, TJ 6.110-1, lotada na Coordenação de Apoio à Licitação – COALI (Portaria nº 1330/2023-
SEI); 
- Leilson Aparecido Fiori, TJ 6.822-1, lotado no Cartório da 19ª Câmara Cível (Portaria nº 1281/2023-SEI); 
- Marina Machado do Carmo, TJ 6.145-7, lotada no Centro de Padronização da Prestação Jurisdicional na 2ª Instância – 
CEPAJUR (Portaria nº 1275/2023-SEI); 
- Patrícia Costa Mendes, TJ 5.193-8, lotada no Centro de Padronização da Prestação Jurisdicional na 2ª Instância- CEPAJUR 
(Portaria nº 1271/2023-SEI). 

 
Ficam os servidores desligados do regime de teletrabalho: 
- Eliane Barbosa Pena Lima, TJ 7118-3, lotada na Assessoria da Primeira Vice-Presidência - 1ª Asvip, a partir de 31/01/2023 
(Portaria nº 1243/2023-SEI); 
- Valdirene Cani Santos, TJ 7.534-1, lotada no Cartório da 13ª Câmara Cível, a partir de 09/11/2022 (Portaria nº 1288/2023-
SEI). 

 
Nomeando: 
- Ana Elisa Soares de Albuquerque, PJPI-30.986-4, para o cargo de Assessor Judiciário, PJ-AS-01, AS-A8, PJ-77, por 
indicação do Desembargador Luiz Carlos Gomes da Mata, da 13ª Câmara Cível (Portaria nº 1741/2023-SEI); 
- Desireé Cristina Pereira Alves, PJPI 14.552-4, para o cargo de Assessor de Juiz, PJ-AS-04, AZ-A928, PJ-56, por indicação do 
Juiz de Direito Paulo Rogério de Souza Abrantes, convocado para auxiliar a 4ª Câmara Cível (Portaria nº 1758/2023-SEI); 
- Fernanda de Oliveira Coelho, PJPI-34.038-0, para o cargo de Assistente Judiciário, PJ-AI-03, JU-A5, PJ-41, por indicação do 
Desembargador Luiz Carlos Gomes da Mata, da 13ª Câmara Cível (Portaria nº 1738/2023-SEI); 
- Gabriel Resende Assis, para o cargo de Assistente Judiciário, PJ-AI-03, JU-A259, PJ-41, por indicação do Desembargador 
José Mauro Catta Preta Leal, da 2ª Câmara Criminal (Portaria nº 1712/2023-SEI); 
- Juliana Aparecida de Castro Silveira, TJ-7268-6, para o cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L2, PJ-69, da 
Coordenação de Processos Originários e Recursais Criminais - COESPRO CRIMINAL (Portaria nº 1754/2023-SEI); 
- Marina Nazareth de Lima, TJ-2478-6, para o cargo de Diretor Executivo, PJ-DS-01, DE-L6, PJ-85, da Diretoria Executiva de 
Suporte à Prestação Jurisdicional – DIRSUP (Portaria nº 1749/2023-SEI). 
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1ª INSTÂNCIA 
 
Exonerando Desireé Cristina Pereira Alves, PJPI 14.552-4, do cargo de provimento em comissão de Assessor de Juiz, PJ-AS-
04, AZ-A61, PJ-56, da 16ª Vara Cível da comarca de Belo Horizonte (Portaria nº 1757/2023-SEI). 
 
Ficam os seguintes servidores, autorizados a ingressar em regime de teletrabalho neste Tribunal: 
- Ana de Paula Pires Vasconcelos, PJPI 7.127-4, lotada na Contadoria/Tesouraria da comarca de Belo Horizonte (Portaria nº 
1273/2023-SEI); 
- Elita Maria Couto Miranda, PJPI 21.650-7, lotada na 9ª Unidade Jurisdicional Cível do Juizado Especial Cível da comarca de 
Belo Horizonte (Portaria nº 1329/2023-SEI); 
- Marcelo Pereira de Andrade, PJPI 23.078-9, lotado no Cartório da 19ª Câmara Cível (Portaria nº 1278/2023-SEI); 
- Mariana Gomes Viana, PJPI 33.994-5, lotada na 2ª Vara Cível, Criminal e da infância e da Juventude da comarca de 
Esmeraldas (Portaria nº 1711/2023-SEI). 
 
Ficam os seguintes servidores, desligados do regime de teletrabalho: 
- Adriana Melo Ramalho, PJPI 15.748-7, lotada na Conciliação do Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública, a partir de 
30/01/2023 (Portaria nº 1335/2023-SEI); 
- Ana Lúcia Henriques Campos, PJPI 22.392-5, lotada na Vara de Execuções Penais da comarca de Igarapé, a partir de 
28/11/2022 (Portaria nº 1395/2023-SEI); 
- Carolina de Brito Araújo Morais, PJPI 20.126-9, lotada na Conciliação do Juizado Especial Cível e Fazenda Pública da 
comarca de Belo Horizonte, a partir de 30/01/2023 (Portaria nº 1388/2023-SEI); 
- Carolina Rios Diniz, PJPI 19961-2, lotada na Conciliação - Juizado Especial Cível da comarca de Belo Horizonte, a partir de 
30/01/2023 (Portaria nº 1230/2023-SEI); 
- Cristina Sophia Stephan de Paula, PJPI 27.938-0, lotada na Vara de Execuções Criminais da comarca de Ribeirão das 
Neves, a partir de 30/01/2023 (Portaria nº 1353/2023-SEI); 
- Elda Guimarães Pereira, PJPI 24.871-6, lotada na Conciliação do Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública da comarca 
de Belo Horizonte, a partir de 30/01/2023 (Portaria nº 1341/2023-SEI); 
- Elias Lopes Batista, PJPI 24.384-0, lotado na Contadoria do Juizado Especial Cível da comarca de Belo Horizonte, a partir de 
13/02/2023 (Portaria nº 1436/2023-SEI); 
- Elisabete Neres dos Santos, PJPI 25.290-8, lotada na Conciliação do Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública da 
comarca de Belo Horizonte, a partir de 30/01/2023 (Portaria nº 1439/2023-SEI); 
- Eloísa Cabral Alves, PJPI 20.085-7, lotada na Conciliação do Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública da comarca de 
Belo Horizonte, a partir de 30/01/2023 (Portaria nº 1231/2023-SEI); 
- Fábio Vinício da Costa Val, PJPI 6.143-2, lotado na Administração dos Juizados Especiais Cíveis da comarca de Belo 
Horizonte, a partir de 30/01/2023 (Portaria nº 1432/2023-SEI); 
- Gustavo Augusto Sant'Ana Fonseca, PJPI 30.952-6, lotado na Vara de Execuções Criminais da comarca de Ribeirão das 
Neves, a partir de 11/02/2023 (Portaria nº 1355/2023-SEI); 
- Islene de Lourdes Bozzi, PJPI 21.804-0, lotada na Conciliação do Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública da comarca 
de Belo Horizonte, a partir de 30/01/2023 (Portaria nº 1269/2023-SEI); 
- Janaína Guerra Souto Pena, PJPI 19.969-5, lotada na Conciliação do Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública da 
comarca de Belo Horizonte, a partir de 30/01/2023 (Portaria nº 1204/2023-SEI); 
- Joyce Wanderley de Souza, PJPI 21532-7, lotada na Conciliação - Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública da comarca 
de Belo Horizonte, a partir de 30/01/2023 (Portaria nº 1437/2023-SEI); 
- Juciela Salviano, PJPI 20.776-1, lotada no Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública da comarca de Belo Horizonte, a 
partir de 30/01/2023 (Portaria nº 1385/2023-SEI); 
- Juliana Siqueira Beltrão Caldas, PJPI 21.571-5, lotada no Juizado Especial Cível da comarca de Belo Horizonte, a partir de 
30/01/2023 (Portaria nº 1339/2023-SEI); 
- Karla Patrícia de Andrade Costa Terra, PJPI 21613-5, lotada na Conciliação do Juizado Especial Cível da comarca de Belo 
Horizonte, a partir de 01/11/2022 (Portaria nº 1389/2023-SEI); 
- Lílian Farah Campos, PJPI 15328-8, lotada na Conciliação do Juizado Especial Cível da comarca de Belo Horizonte, a partir 
de 30/01/2023 (Portaria nº 1238/2023-SEI); 
- Maria Suzana Marques Corrêa, PJPI 12148-3, lotada na Conciliação do Juizado Especial Cível da comarca de Belo 
Horizonte, a partir de 30/01/2023 (Portaria nº 1242/2023-SEI); 
- Marival Carvalho Queiroz Júnior, PJPI 28445-5, lotado na Conciliação - Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública da 
comarca de Belo Horizonte, a partir de 30/01/2023 (Portaria nº 1431/2023-SEI); 
- Palmira Bissiatte, PJPI 11643-4, lotada na Conciliação do Juizado Especial Cível - Unidade Francisco Sales da comarca de 
Belo Horizonte, a partir de 30/01/2023 (Portaria nº 1239/2023-SEI); 
- Patrícia Cristina Gontijo, PJPI 7.212-4, lotada na Conciliação do Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública da comarca de 
Belo Horizonte, a partir de 30/01/2023 (Portaria nº 1347/2023-SEI); 
- Rafael Henrique Diniz Andrade, PJPI 21.167-2, lotado no Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública da comarca de Belo 
Horizonte, a partir de 30/01/2023 (Portaria nº 1384/2023-SEI); 
- Renata dos Santos Corrêa, PJPI 21.670-5, lotada na Conciliação - Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública de Belo 
Horizonte, a partir de 30/01/2023 (Portaria nº 1441/2023-SEI); 
- Santina Maria de França, PJPI 23.672-9, lotada na Conciliação do Juizado Especial Cível da comarca de Belo Horizonte, a 
partir de 30/01/2023 (Portaria nº 1340/2023-SEI); 
- Sueli das Graças Barbosa Bruno, PJPI 22.352-9, lotada na Conciliação do Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública da 
comarca de Belo Horizonte, a partir de 30/01/2023 (Portaria nº 1338/2023-SEI). 
 
Nomeando Caio Gonçalves Dias, para o cargo de Assessor de Juiz, PJ-AS-04, AZ-A656, PJ-56, mediante indicação da Juíza 
de Direito Substituta Lilian Lícia de Souza Caetano, que responde pela comarca de Carlos Chagas (Portaria nº 1759/2023-SEI). 
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ATOS DA JUÍZA AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA, DRA. MARIA LÚCIA CABRAL CARUSO, REFERENTES À 

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 
 
Processo SEI nº: 0123557-84.2023.8.13.0000 
Processo Administrativo nº 05/2023 - empresa Plantão Serviços de Vigilância Ltda. - Contrato nº 331/2022 
DECISÃO TJMG/SUP-ADM/JUIZ AUX. PRES. - DIRSEP Nº 4428 / 2023 
OBJETO: Rescisão Contratual - Plantão Serviços de Vigilância Ltda. 
 
Trata-se de sugestão da GESEG, em evento 12503802, de abertura de processo administrativo em face da empresa Plantão 
Serviços de Vigilância Ltda., com a consequente rescisão antecipada do contrato n. 331/2022, face à supremacia do interesse 
público e os princípios basilares da administração, a exemplo da eficiência, economicidade e razoabilidade.  
 
Aduz, em seu despacho, que foram verificadas irregularidades no cumprimento de dispositivos contratuais. 
 
Salientou, ainda, que a empresa, em audiência de mediação, conforme ata lavrada pelo Ministério Público do Trabalho sob nº 
PA-MED 000206.2023.03.000/7, informou que “(...) não dispõe de recursos para quitar os salários de janeiro/2023 e os 
benefícios de vale transporte e alimentação de fevereiro/2023; (...)” 
 
Na oportunidade, suscitou a hipótese de concessão de tutela de urgência, tendo em vista os riscos a que esta Administração 
se submete com a manutenção do Contrato nº 331/2022 até o término de sua vigência em 31.10.2023, diante da importância 
dos serviços contemplados na avença para a segurança do funcionamento das atividades deste TJMG. 
 
Conforme Comunicação Interna - CI nº 2916 / 2023 - TJMG/SUP-ADM/DIRSEP/GECOMP (12518359), além do presente 
processo administrativo, encontra-se em andamento o Processo Administrativo Sancionatório DIRSEP nº 01/2023, instaurado 
contra a empresa Plantão Serviços de Vigilância Ltda. 
 
Em manifestação (evento 12659370), a ASCONT entendeu que, diante da previsão legal de aplicação do CPC de forma 
supletiva em processos administrativos, nos termos dos arts. 355 e seguintes do CPC, vislumbra-se a possibilidade de 
julgamento antecipado parcial do mérito. 
 
Registrou que, considerando os fatos apontados pela GESEG no presente expediente administrativo,  existem elementos 
suficientes para justificar a rescisão do Contrato nº 331/2022, em caráter liminar, sem necessidade de dilação probatória. 
 
Concluiu no sentido de que a antecipação da rescisão se presta a diminuir riscos e prejuízos, fatos incontroversos no presente 
processo, possibilitando, inclusive, nova contratação para a continuidade dos serviços, os quais se caracterizam como 
imprescindíveis para o bom funcionamento deste órgão. 
 
É o relatório. 
 
Inicialmente, registra-se que, para a análise da viabilidade jurídica da rescisão do Contrato n. 331/2022, em caráter liminar, 
será utilizado, de forma supletiva ou subsidiária, o regramento previsto no CPC, conforme autorização constante no artigo 15 
do CPC, in verbis: 
 
 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código 
lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. 
 
No que tange à tutela de urgência, sabe-se que o art. 300 do CPC determina que, para que haja a concessão, satisfativa ou 
cautelar, deve haver o preenchimento dos seguintes requisitos: i) probabilidade do direito alegado; ii) perigo de dano ou de 
risco ao resultado útil do processo; e iii) ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão. In verbis: 
 
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 
de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 
 
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 
hipossuficiente não puder oferecê-la. 
 
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 
 
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 
decisão. 
 
Quanto aos requisitos para sua concessão, vale citar o escólio de Humberto Theodoro Júnior: 
 
 Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, 
dois: 
 
(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do 
periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável. 



Diário do Judiciário Eletrônico/TJMG                                      Administrativo                                                                                                               
 

Disponibilização: 1 de março de 2023 
Publicação: 2 de março de 2023 

 

dje.tjmg.jus.br Edição nº: 40/2023 
 

Página 6 de 77 
 

  

 

 
(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris. 
 
Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque 
esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo. (...) O juízo necessário não é o 
de certeza, mas o de verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte. 
 
(...) 
 
Para obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, 
venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, 
destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz 
atuação do provimento final do processo. 
 
(Curso de Direito Processual Civil – Volume I: Teoria Geral do Direito Processual Civil, Processo de Conhecimento e 
Procedimento Comum, São Paulo: Ed. Método, 60ª Ed, 2019, 731-733) 
 
No presente caso, conforme bem lançado parecer da ASCONT, o objeto da contratação é ímpar, essencial, de grande 
repercussão interna neste Tribunal e de elevado custo e grau de dificuldade com relação a nova implantação, pois envolve a 
aquisição de coletes a prova de bala, revólver e munições pela empresa sucessora, o que exige autorização da Polícia 
Federal. 
 
Sabe-se que os contratos administrativos têm por finalidade garantir a observância dos princípios constitucionais da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, bem como os que lhe são 
correlatos após certame licitatório com a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. 
 
Na contramão do exposto, depreende-se da análise do acervo documental que a empresa contratada vem descumprindo os 
dispositivos contratuais, a saber: 
 
1 – Certificado de Registro Cadastral (CRC) vencida (12199719): 
 
2 - Atraso do pagamento de férias até 02 (dois) dias antes do início do gozo (11909685) 
 
3 - Descumprimento da obrigação contratual relativa ao fornecimento do benefício Vale Transporte, previsto em Convenção 
Coletiva de Trabalho e em contrato (12082686) 
 
4 - Atraso no pagamento do Plano de Saúde (12082686) 
 
5 – Descumprimento da obrigação contratual relativa à substituição de profissionais ausentes (12322540) 
 
6 – Descumprimento da obrigação contratual relativa à substituição de profissionais ausentes (12451688) 
 
7 – Atraso do pagamento do plano de saúde (12451688) 
 
8 - Atraso do pagamento de férias até 02 (dois) dias antes do início do gozo (12451688) 
 
9 - Atraso do pagamento de férias até 02 (dois) dias antes do início do gozo (12284857) 
 
10 – Falha no fornecimento de uniformes (12284857) 
 
11 – Falta de realização de reciclagem dos profissionais no prazo de validade (12284857) 
 
 Ademais, restou comprovado que a empresa possui outro Processo Administrativo Sancionatório DIRSEP nº 01/2023, cujo 
objeto também é o descumprimento contratual.  
 
Portanto, verificados veementes indícios de incapacidade da contratada para a conclusão da execução do objeto contratual, 
estando presentes os requisitos que autorizam a rescisão liminar do contrato. 
 
Por outro viés, cita-se a previsão contratual de rescisão do contrato, por descumprimento, cujo objetivo é eliminar os riscos 
apresentados em caso como a questão em estudo. Vejamos: 
 
DA RESCISÃO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:: O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 e seguintes da Lei 
Federal nº. 8.666/93, bem como: 
 
(...) omissis 
 
c) Por incapacidade, desaparelhamento ou inidoneidade revelados pela CONTRATADA durante a prestação dos serviços. 
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 Não bastasse, a Lei nº 8.666/93 prevê que o contrato administrativo poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração 
Pública por razões de interesse público (art. 77, 78, XII): 
 
 Art. 77. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em 
lei ou regulamento. 
 
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: 
 
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade 
da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
contrato; 
 
Outro não é o entendimento do STJ:  
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO. PROCEDIMENTO PRÉVIO. 
 
Trata-se originariamente de mandado de segurança (MS) impetrado pelo banco ora recorrido em que se manifesta 
contrariamente à rescisão do contrato estabelecido com o município ora recorrente sem a ocorrência de procedimento 
administrativo prévio. Tanto a sentença quanto o acórdão entenderam ser procedente o MS, imputando ilegal o ato de rescisão 
contratual realizado sem o referido procedimento. A discussão, portanto, diz respeito à obrigatoriedade de a rescisão contratual 
ser precedida de procedimento administrativo, o que, de fato, não ocorreu. A Turma, ao prosseguir o julgamento, por maioria, 
entendeu que a exigência de prévio procedimento administrativo, assegurado o amplo direito de defesa, é incompatível com a 
hipótese específica do inciso XII do art. 78 da Lei n. 8.666/1993, que admite a rescisão unilateral do contrato administrativo 
com base em razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima 
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se 
refere o contrato. Assim, consignou-se que, no caso, o benefício financeiro apontado pela municipalidade poderia deixar de 
existir se a instituição financeira recorrente, por razão da demora na contratação, retirasse a sua proposta contratual. Portanto, 
coube ao administrador rapidamente avaliar as circunstâncias, o contrato anterior com o banco recorrido e a proposta da 
recorrente para decidir a respeito da nova contratação e da rescisão da anterior. Frisou-se não se tratar, na espécie, de ato 
meramente discricionário, mas de ato rescisório vinculado à sua motivação, indissociável do efetivo interesse público. Com 
isso, a revisão da decisão tomada pelo administrador, mesmo em relação à possível intervenção do Poder Judiciário, é muito 
restrita, atendo-se, a rigor, à existência de motivação e da presença dos respectivos fatos. Desse modo, a concessão de amplo 
direito de defesa ao contratado é inócua, já que também não pode impedir a rescisão diante do interesse público revelado pelo 
administrador. Por fim, observou-se ser o interesse do contratante protegido mediante a garantia legal de que fará jus à 
indenização dos danos decorrentes da rescisão contratual, conforme estabelece o art. 79, § 2º, da Lei n. 8.666/1993, não 
podendo a ausência de procedimento administrativo ou de prévia notificação acarretar o restabelecimento da relação contratual 
contrariamente ao interesse público. Dessarte, deu-se provimento aos recursos especiais para denegar a segurança, 
ressalvando-se a possibilidade de ser questionada a indenização dos danos decorrentes da rescisão contratual pelos meios 
próprios. REsp 1.223.306-PR, Rel. originário Min. Mauro Campbell Marques, Rel. para o acórdão Min. Cesar Asfor Rocha, 
julgado em 8/11/2011. (g.n.) 
 
Diante do exposto, restando demonstrados indícios veementes da incapacidade da contratada no sentido de executar o objeto 
nos padrões estabelecidos contratualmente, além de preenchidos os requisitos necessários para tanto, na esteira dos 
fundamentos expendidos pela ASCONT, entendo pela efetivação da rescisão liminar do contrato, de forma a garantir a 
observância dos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da 
probidade administrativa.  
 
Remeto o feito à GESEG a fim de que sejam adotados  os procedimentos necessários à formalização de nova contratação, 
garantindo-se, assim, a continuidade da prestação dos serviços contemplados na avença em comento, os quais se mostram 
imprescindíveis para o bom funcionamento das atividades prestadas por este órgão. 
 
Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2023. 
 
Publique-se. 
         
Maria Lúcia Cabral Caruso 
Juíza Auxiliar da Presidência 
 
 
Processo SEI nº: 0123557-84.2023.8.13.0000 
Processo Administrativo nº 05/2023 - empresa Plantão Serviços de Vigilância Ltda. - Contrato nº 331/2022 
DECISÃO TJMG/SUP-ADM/JUIZ AUX. PRES. - DIRSEP Nº 4428 / 2023 
OBJETO: Rescisão Contratual - Plantão Serviços de Vigilância Ltda. 
 

DECISÃO TJMG/SUP-ADM/JUIZ AUX. PRES. - DIRSEP Nº 4655 / 2023 
 

Em complementação à decisão 4428 (12785473), com vistas à continuidade da prestação dos serviços, DECIDO que a 
rescisão liminar do Contrato nº. 331/2022 só terá eficácia a partir de 30 de abril de 2023, tempo suficiente para que a 
Administração efetue nova contratação. 
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Belo Horizonte, 01 de março de 2023. 
                
Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2023. 
 
Publique-se. 
         
Maria Lúcia Cabral Caruso 
Juíza Auxiliar da Presidência 
 
 
ATOS DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA, DR. EDUARDO GOMES DOS REIS, REFERENTES À SUPERINTENDÊNCIA 

ADMINISTRATIVA 
 
Processo Administrativo Eletrônico DENGEP nº 32/2021  
SEI n° 0061843-94.2021.8.13.0000 
Contrato: 157/2020 
Contratada: FORMATO C. E INCORPORADORA LTDA. 
Objeto: obra de construção do novo prédio do Fórum da Comarca de Pompéu/MG. 
 

DECISÃO 
 

Isto posto, faço este juízo de retratação e adoto o parecer da ASPRED/DENGEP como razão de decidir. RECEBO o recurso 
administrativo em comento diante da tempestividade do seu protocolo, e no mérito, DECIDO POR NEGAR O SEU 
PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão proferida nos autos do Processo Administrativo DENGEP n.º 32/2021. Nesse 
sentido, DETERMINO a aplicação das seguintes sanções administrativas em face da empresa FORMATO C. E 
INCORPORADORA LTDA.:  
 
Confirmação da decisão liminar (5606311), de forma a tornar definitiva a rescisão do Contrato nº 157/2020, com todos 
os seus efeitos produzidos, considerando o atraso superior a 15% (quinze por cento) da etapa (2ª, 5ª, 9ª e 10ª medições), bem 
como a paralisação injustificada da obra por prazo superior a 10 (dez) dias, com base nos arts. 77 e 78, I, II, III e V, da Lei nº 
8.666/93 e da Cláusula Quadragésima Oitava, itens 48.2, “a” e “d” e 48.3, “a” e “c” do Contrato 157/2020; 
 
Aplicação da penalidade de multa rescisória à Contratada no valor de R$ 589.680,08 (quinhentos e oitenta e nove mil, 
seiscentos e oitenta reais e oito centavos), com base na Cláusula Quinquagésima Sexta, alínea "a" do Contrato, sem 
prejuízo de apuração das perdas e danos nos termos da Cláusula Quinquagésima Nona, item 59.1, caso o Tribunal 
constate prejuízos excedentes; 
 
Aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses (arts. 45, I e 46, III c/c 47, §1º, inciso III, alínea “b”, §2º e § 3º 
todos do Decreto Estadual n° 45.902/2012), pela rescisão do Contrato nº 157/2020; 
 
Aplicação da multa no valor de R$ 4.576,53 (quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos), 
com base na cláusula Quinquagésima Sexta, alínea “d”, do Contrato nº 157/2020, pela não entrega da documentação 
trabalhista das competências de outubro/2020 e novembro/2020 no prazo contratual. 
 
Retenção cautelar dos créditos no valor R$ 3.626,40 (três mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), em 
razão da não comprovação do recolhimento de INSS relativo às competências de outubro/2020 e novembro/2020. A retenção 
dos créditos deverá perdurar até a data em que a Contratada comprovar o recolhimento devido ou até a ocorrência da 
prescrição do direito do trabalhador. 
 
Execução da obrigação da contratada de entrega da documentação comprovando o recolhimento do INSS, no prazo 
de 15 (quinze) dias, em cumprimento da obrigação prevista no item II, do Anexo I, do Contrato nº 157/2020, referente às 
competências de outubro/2020 e novembro/2020.  
 
Feito o juízo de retratação (art. 109, §4º), faço subir os autos à autoridade superior, Exmo. Sr. Des. José Arthur de Carvalho 
Pereira Filho, Presidente do TJMG, para o julgamento definitivo em âmbito administrativo. 
  
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
 
Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2022 
 
Eduardo Gomes dos Reis 
Juiz Auxiliar da Presidência 
 
 
Processo Administrativo DENGEP n.º 27/2022 
SEI n.º 0378704-48.2022.8.13.0000 
Empresa Recorrente: EGS Elevadores Eireli 
Gerência Recorrida: Gerência de Manutenção Predial/GEMAP 
Contrato n.º 313/2019 
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Objeto: Prestação de serviço contínuo de manutenção preventiva e preditiva e, eventualmente, manutenção corretiva, 
com inclusão total de peças, dispositivos e materiais, de elevadores de passageiros, plataformas e monta-cargas 
instalados em diversas unidades prediais do TJMG, referentes ao Lote 06 do Edital de Licitação n.º 150/2019 
  

DECISÃO 
 

Isto posto, faço este juízo de retratação e adoto o parecer da ASPRED/DENGEP como razão de decidir. No mérito, DECIDO 
POR NEGAR O SEU PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão proferida nos autos do Processo Administrativo DENGEP 
n.º 27/2022. Nesse sentido, DETERMINO:   
 
Aplicação de Advertência à empresa EGS Elevadores Eireli, pela ausência de prestação de serviço contínuo de 
manutenção preventiva nas edificações prediais situadas nas Comarcas de Monte Azul/MG, e de Januária/MG, no mês de 
fevereiro/22, e nas Comarcas de Cássia/MG, de Esmeraldas/MG, de Pedro Leopoldo/MG, de Piumhi/MG, e de Pratápolis/MG, 
no mês de abril/22; e pelo atraso na prestação de serviço de manutenção corretiva nas edificações prediais situadas nas 
Comarcas de Serro/MG, Carmo do Rio Claro/MG, e de Cássia/MG, com fulcro na cláusula vigésima primeira, alínea “a”, do 
Contrato n.º 313/2019;  
 
Aplicação de multa moratória à empresa EGS Elevadores Eireli, no valor de R$71,44 (setenta e um reais, e quarenta e 
quatro centavos), pelo atraso injustificado na prestação do serviço de manutenção corretiva, nas unidades prediais situadas 
nas Comarcas de Serro/MG, Carmo do Rio Claro/MG e Cássia/MG, nos termos da cláusula vigésima primeira, alínea b, item 
b.1, do Contrato n.º 313/2019;  
 
Aplicação da multa à empresa EGS Elevadores Eireli no valor de R$34.725,43 (trinta e quatro mil, setecentos e vinte e 
cinco reais e quarenta e três centavos), pela não prestação do serviço de manutenção preventiva nas Comarcas de Monte 
Azul/MG e de Januária/MG, em fevereiro/2022; e nas Comarcas de Cássia/MG, Esmeraldas/MG, Pedro Leopoldo/MG, 
Piumhi/MG, e Pratápolis/MG, em abril/2022, com fulcro na cláusula vigésima primeira, alínea b, item b.4, da avença. 
 
Feito este juízo de retratação, nos termos do artigo 109, §4º, da Lei Federal n.º 8.666/1993, faço subir os autos à autoridade 
superior, o Ex.mo Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Desembargador José Arthur de Carvalho 
Pereira Filho, para o julgamento definitivo da matéria no âmbito administrativo. 
  
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
 
Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2023 
 
Eduardo Gomes dos Reis 
Juiz Auxiliar da Presidência 
 
 

ATOS DO PRESIDENTE, EXMO. SR. DESEMBARGADOR JOSÉ ARTHUR DE CARVALHO PEREIRA FILHO, 
REFERENTES À SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

 
Processo Administrativo Eletrônico DENGEP nº 32/2021  
SEI n° 0061843-94.2021.8.13.0000 
Contrato: 157/2020 
Contratada: FORMATO C. E INCORPORADORA LTDA. 
Objeto: obra de construção do novo prédio do Fórum da Comarca de Pompéu/MG. 
 

DECISÃO 
 

À vista do exposto, adoto os termos do juízo de retratação exarado pelo Exmo. Juiz Auxiliar do Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais, para conhecer da manifestação recursal, e, no mérito, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos 
fatos e fundamentos já expostos na decisão supramencionada. Nestes termos, pelo descumprimento contratual apurado pela 
Gerência de Fiscalização de Obras deste Tribunal de Justiça, nos autos do Processo Administrativo DENGEP n.º 32/2021, 
DETERMINO a aplicação das seguintes sanções administrativas, em face da empresa FORMATO C. E INCORPORADORA 
LTDA.:  
 
Confirmação da decisão liminar (5606311), de forma a tornar definitiva a rescisão do Contrato nº 157/2020, com todos 
os seus efeitos produzidos, considerando o atraso superior a 15% (quinze por cento) da etapa (2ª, 5ª, 9ª e 10ª medições), bem 
como a paralisação injustificada da obra por prazo superior a 10 (dez) dias, com base nos arts. 77 e 78, I, II, III e V, da Lei nº 
8.666/93 e da Cláusula Quadragésima Oitava, itens 48.2, “a” e “d” e 48.3, “a” e “c” do Contrato 157/2020; 
 
Aplicação da penalidade de multa rescisória à Contratada no valor de R$ 589.680,08 (quinhentos e oitenta e nove mil, 
seiscentos e oitenta reais e oito centavos), com base na Cláusula Quinquagésima Sexta, alínea "a" do Contrato, sem 
prejuízo de apuração das perdas e danos nos termos da Cláusula Quinquagésima Nona, item 59.1, caso o Tribunal 
constate prejuízos excedentes; 
 
Aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses (arts. 45, I e 46, III c/c 47, §1º, inciso III, alínea “b”, §2º e § 3º 
todos do Decreto Estadual n° 45.902/2012), pela rescisão do Contrato nº 157/2020; 
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Aplicação da multa no valor de R$ 4.576,53 (quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos), 
com base na cláusula Quinquagésima Sexta, alínea “d”, do Contrato nº 157/2020, pela não entrega da documentação 
trabalhista das competências de outubro/2020 e novembro/2020 no prazo contratual. 
 
Retenção cautelar dos créditos no valor R$ 3.626,40 (três mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), em 
razão da não comprovação do recolhimento de INSS relativo às competências de outubro/2020 e novembro/2020. A retenção 
dos créditos deverá perdurar até a data em que a Contratada comprovar o recolhimento devido ou até a ocorrência da 
prescrição do direito do trabalhador. 
 
Execução da obrigação da contratada de entrega da documentação comprovando o recolhimento do INSS, no prazo 
de 15 (quinze) dias, em cumprimento da obrigação prevista no item II, do Anexo I, do Contrato nº 157/2020, referente às 
competências de outubro/2020 e novembro/2020. 
 
Saliento que a Diretoria Executiva de Engenharia e Gestão Predial – DENGEP deverá tomar todas as providências para o 
cumprimento da decisão, podendo proceder a eventual compensação da multa com eventuais créditos da Contratada 
decorrentes do contrato 157/2020 ou de qualquer outro instrumento contratual que a empresa tenha firmado com o TJMG. 
 
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
 
Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2022 
 
Desembargador José Arthur Carvalho Pereira Filho  
Presidente deste Tribunal  
 
 
 
Processo Administrativo DENGEP n.º 27/2022 
SEI n.º 0378704-48.2022.8.13.0000 
Empresa Recorrente: EGS Elevadores Eireli 
Gerência Recorrida: Gerência de Manutenção Predial/GEMAP 
Contrato n.º 313/2019 
Objeto: Prestação de serviço contínuo de manutenção preventiva e preditiva e, eventualmente, manutenção corretiva, 
com inclusão total de peças, dispositivos e materiais, de elevadores de passageiros, plataformas e monta-cargas 
instalados em diversas unidades prediais do TJMG, referentes ao Lote 06 do Edital de Licitação n.º 150/2019 

 
DECISÃO 

 
À vista do exposto, adoto os termos do juízo de retratação exarado pelo Exmo. Juiz Auxiliar desta Presidência, para, 
preliminarmente, conhecer da manifestação recursal, e, no mérito, negar provimento ao recurso, pelos fatos e fundamentos 
já expostos na decisão supramencionada. Nestes termos, pelo descumprimento contratual apurado pela Gerência de 
Manutenção Predial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo Administrativo DENGEP n.º 
27/2022, DETERMINO a tomada das seguintes providências, em face da empresa EGS Elevadores Eireli: 
 
Aplicação de Advertência, pela ausência de prestação de serviço contínuo de manutenção preventiva nas edificações 
prediais situadas nas Comarcas de Monte Azul/MG, e de Januária/MG, no mês de fevereiro/22, e nas Comarcas de 
Cássia/MG, de Esmeraldas/MG, de Pedro Leopoldo/MG, de Piumhi/MG, e de Pratápolis/MG, no mês de abril/22; e pelo atraso 
na prestação de serviço de manutenção corretiva nas edificações prediais situadas nas Comarcas de Serro/MG, Carmo do Rio 
Claro/MG, e de Cássia/MG, com fulcro na cláusula vigésima primeira, alínea “a”, do Contrato n.º 313/2019; 
 
Aplicação de multa moratória no valor de R$71,44 (setenta e um reais, e quarenta e quatro centavos), pelo atraso 
injustificado na prestação do serviço de manutenção corretiva, nas unidades prediais situadas nas Comarcas de Serro/MG, 
Carmo do Rio Claro/MG e Cássia/MG, nos termos da cláusula vigésima primeira, alínea b, item b.1, do Contrato n.º 313/2019; 
 
Aplicação da multa no valor de R$34.725,43 (trinta e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e três 
centavos), pela não prestação do serviço de manutenção preventiva nas Comarcas de Monte Azul/MG e de Januária/MG, em 
fevereiro/2022; e nas Comarcas de Cássia/MG, Esmeraldas/MG, Pedro Leopoldo/MG, Piumhi/MG, e Pratápolis/MG, em 
abril/2022, com fulcro na cláusula vigésima primeira, alínea b, item b.4, da avença. 
  
Por derradeiro, saliento que a Diretoria Executiva de Engenharia e Gestão Predial/DENGEP deverá tomar todas as 
providências cabíveis para o efetivo cumprimento desta decisão. 
 
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
 
Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2023 
 
Desembargador José Arthur Carvalho Pereira Filho  
Presidente deste Tribunal 
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ÓRGÃO ESPECIAL 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 08/03/2023 – PRESENCIAL – 13H30MIN. 

 
PAUTA ADMINISTRATIVA: 

 
1- Provimentos do Edital nº 14/2022. 
2- Provimentos do Edital nº 1/2023. 
3- PROPOSTA de tornar sem efeito a decisão do Órgão Especial que, em 03/08/2022, aprovou a Minuta de Resolução que 
“Institui o Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais”. 
4- REQUERIMENTO de afastamento apresentado pelo Juiz de Direito Otávio Augusto de Melo Acioli, para participar 
do Mestrado Acadêmico em Direito Constitucional no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa - IDP, em 
Brasília. 
5- REFERENDO da Resolução nº 1.019/2023, que “Altera a Resolução do Órgão Especial nº 957, de 10 de março de 2021, 
que ‘Constitui Comissão de Concurso incumbida das providências necessárias à organização e realização do concurso público 
para provimento do cargo de juiz de direito substituto da carreira da magistratura do Estado de Minas Gerais’.” 
6- REFERENDO da Portaria nº 6.026/PR/2023, que “Dispõe sobre a recomposição da 2ª Turma Recursal do Grupo 
Jurisdicional de Teófilo Otoni”. 
7- CONVOCAÇÃO, "ad referendum" do Órgão Especial, pelo período de 1 (um) ano, do Juiz de Direito Paulo Rogério de Souza 
Abrantes, titular da 16ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, pelo critério de merecimento, para auxiliar a 4ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos termos da Portaria da Presidência nº 6.003/PR/2023. 
 

ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS 

 
01 de março de 2023 

 
De ordem do MM. Juiz de Direito, Christian Garrido Higuchi, da Assessoria de Precatórios do TJMG, ASPREC, ficam intimadas 
as partes e procuradores, das decisões e despachos, conforme lista em discriminação ANEXA ao final desta publicação. 
 

Dayane Almeida 

Gerente 

 
CENTRAL DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS 

 
01 de março de 2023 

 
De ordem do MM. Juiz de Direito, Christian Garrido Higuchi, da Central de Conciliação de Precatórios do TJMG, CEPREC, 
ficam intimadas as partes e procuradores, das decisões e despachos, conforme lista em discriminação ANEXA ao final desta 
publicação. 

Marilene de Vasconcelos Albrigo 

Gerente 

 
GERÊNCIA DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS 

 
01 de março de 2023 

 
De ordem do MM. Juiz de Direito, Christian Garrido Higuchi, da Gerência de Recursos de Precatórios do TJMG, GEPREC, 
ficam intimadas as partes e procuradores, das decisões e despachos, conforme lista em discriminação ANEXA ao final desta 
publicação. 

Marcelo Cândido da Costa 

Gerente 

 
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

 
DIRETORIA EXECUTIVA DA GESTÃO DE BENS, SERVIÇOS E PATRIMÔNIO 

 
Diretora Executiva: Adriana Lage de Faria 

 
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Gerente: Maria Regina Araújo de Castro 
01.03.2023 

 
Termo Aditivo – Contrato – Extrato  
 
Bem Engenharia Eireli. – 4ºTA de 28.02.2023 ao Ct. 233/2021 (9292983) de 04.10.2021. – SEI 0123587-22.2023.8.13.0000 - 
Objeto: Prorrogação dos prazos de vigência e de execução. – Vigência: 28.02.2023 a 05.09.2023. – Valor do Termo: Sem 
alteração. 
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Plansul Planejamento e Consultoria Ltda. – 2ºTA de 01.03.2023 ao Ct. 306/2022 (9345862) de 23.09.2022. – SEI 0099618-
75.2023.8.13.0000 - Objeto: Readequação de insumos. – Vigência: 01.03.2023 a 20.11.2023. – Valor do Termo: Redução de 
R$ 29.353,13 na Dotação Orçamentária nº. 4031.02.061.706.4395.3.3.90.37.01 ou em outra que vier a ser consignada para 
este fim. 
 
Criart Serviços de Terceirização de Mão de Obra Ltda. – 4ºTA de 01.03.2023 ao Ct. 206/2022 (9341867) de 27.06.2022. – 
Processo 275/2022 – SEI 0109571-63.2023.8.13.0000 - Objeto: Reajuste contratual, realocação de quadro, readequação de 
insumos e alteração de endereço. – Vigência: 01.03.2023 a 30.06.2023. – Valor do Termo: R$ 774.055,42, sendo R$ 
233.543,38 na Dotação Orçamentária nº. 4031.02.061.706.4395.3.3.90.37.01 ou em outra que vier a ser consignada para este 
fim, e R$ 540.512,04 na Dotação Orçamentária nº. 4031.02.061.706.4395.3.3.90.37.02 ou em outra que vier a ser consignada 
para este fim. 
 
Termo de Doação – Extrato  
 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Médio São Francisco - CISAMSF. – Ct. 040/2023 de 28.02.2023 – SEI 0938123-
50.2022.8.13.0352 – Objeto: Doação de materiais permanentes inservíveis. – Valor do Termo: Sem ônus para o Tribunal. 
 
Convênio – Extrato  
 
Polícia Militar de Minas Gerais. - Termo de Cooperação Técnica nº 051/2023 de 01.03.2023 – SEI 0300040-03.2022.8.13.0000 
– Objeto: Mútua cooperação entre os partícipes, a fim de que sejam realizadas obras de interesse comum para otimização do 
fluxo de veículos oficiais no estacionamento do Centro Operacional do TRIBUNAL, para a adequação da segurança das 
instituições partícipes na região da Rua Januária, bem como para autorizar o uso definitivo da área de 86,70 m², conforme 
Projeto Arquitetônico e Especificação Técnica. – Vigência: 01.03.2023 a 28.02.2025. - Valor do Termo para o cumprimento das 
obras: R$166.383,06. 

 
GERÊNCIA DE COMPRA DE BENS E SERVIÇOS 

Gerente: Henrique Esteves Campolina Silva 
01.03.2023 

 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais  

Gerência de Compras de Bens e Serviços 
 

Aviso 
 

Licitação: 013/2023 
Processo SIAD: 762/2022 
Modalidade: Pregão Eletrônico 
Objeto: Contratação de Solução de Hardware e Software para atualização tecnológica do Ambiente dos Servidores de Rede e 
de Armazenamento (HCI), conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência e demais anexos, partes 
integrantes e inseparáveis do Edital. 
 
Data de início da sessão do pregão: 14.03.2023. 
 
Hora de início da sessão do pregão: 10h00min. 
 
Disposições Gerais: Os interessados poderão fazer download do edital no sítio www.compras.mg.gov.br. 

 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

Gerência de Compras de Bens e Serviços 
 

Comissão Permanente de Licitação 
 

Aviso 
 
Licitação: 016/2023 
Processo SIAD: 067/2023 
Modalidade: Concorrência 
Objeto: Construção do novo prédio do fórum da Comarca de Pitangui, conforme Projeto Básico e demais anexos, partes 
integrantes e inseparáveis do edital.   
 
Data de entrega dos envelopes de habilitação e proposta: até 03/04/2023 às 17h. 
 
Sessão pública para abertura dos envelopes de habilitação: 04/04/2023 às 09h. 
 
Disposições Gerais: Os interessados poderão fazer download do edital no sítio www.compras.mg.gov.br. Os anexos ao edital 
estarão disponíveis no sítio www.tjmg.jus.br - Transparência/Licitações/2023. 

 
 



Diário do Judiciário Eletrônico/TJMG                                      Administrativo                                                                                                               
 

Disponibilização: 1 de março de 2023 
Publicação: 2 de março de 2023 

 

dje.tjmg.jus.br Edição nº: 40/2023 
 

Página 13 de 77 
 

  

 

 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

Gerência de Compras de Bens e Serviços 
 

TORNA SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO Nº 29/2023. 
 
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais traz a público para conhecimento dos interessados, que torna sem efeito a 
Publicação no Diário do Judiciário Eletrônico DJe/TJMG (com data válida de 28.02.2023) do Aviso de Licitação nº 29/2023 – 
Processo SIAD nº 119/2023 - Modalidade: Tomada de Preços, que tem por objeto a Reforma do 2º pavimento (1ª parcela) do 
Edifício Sede do TJMG. 
 
 
 

DIRETORIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

Diretor Executivo: Eduardo Antônio Codo Santos 
 

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE 
Gerente: Roxana Emília Nazaré Pereira de Carvalho 

 
DIÁRIAS DE VIAGEM 

 
Nome: Alan Bartolomeu Cunha, Cargo: Oficial Judiciário D, Destino: Uberaba - MG, Atividade Desenvolvida: SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA, Data saída: 06/03/2023, Data retorno: 10/03/2023, Qt. Diárias: "4,5".  
Nome: Alexandre Duarte Sales, Cargo: Oficial Judiciário D, Destino: Uberaba - MG, Atividade Desenvolvida: Realização de 
atualização de Sistema operacional Windows 7 e aplicativos de escritórios editor de texto, testes de audiência com modificador 
de voz., Data saída: 06/03/2023, Data retorno: 10/03/2023, Qt. Diárias: "4,5".  
Nome: André Luiz Polydoro, Cargo: Juiz de Segunda Entrância, Destino: Itajubá - MG, Atividade Desenvolvida: cooperação, 
Data saída: 07/03/2023, Data retorno: 08/03/2023, Qt. Diárias: "1,5".  
Nome: Angelo de Almeida, Cargo: Juiz de Direito Substituto, Destino: Itamogi - MG, Atividade Desenvolvida: RESPONSÁVEL 
PELA COMARCA DE ITAMOJI,DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SENTENÇAS E DESPACHOS., Data saída: 
20/01/2023, Data retorno: 20/01/2023, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Antônio Augusto Pavel Toledo, Cargo: Juiz de Primeira Entrância, Destino: Palma - MG, Atividade Desenvolvida: 
Substituição legal - Cooperador na Comarca de Palma, Data saída: 16/02/2023, Data retorno: 16/02/2023, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Arnaldo Alves Evangelista, Cargo: Assistente Especializado, Destino: Governador Valadares - MG, Atividade 
Desenvolvida: FICARÁ A DISPOSIÇÃO DO MAGISTRADO DR. LEOPOLDO -SETOR GEFIS QUE FARÁ CORREIÇÃO 
PARCIAL NAS COMARCAS, Data saída: 30/01/2023, Data retorno: 03/02/2023, Qt. Diárias: "4,5".  
Nome: Claudio Pinho do Pilar, Cargo: Técnico Judiciário B, Destino: Juiz de Fora - MG, Atividade Desenvolvida: CORREIÇÃO, 
Data saída: 06/03/2023, Data retorno: 10/03/2023, Qt. Diárias: "4,5".  
Nome: Clodoaldo Folgado Pinheiro, Cargo: Técnico Judiciário C, Destino: Patos de Minas - MG, Atividade Desenvolvida: 
fiscalizar obras, Data saída: 07/03/2023, Data retorno: 10/03/2023, Qt. Diárias: "3,5".  
Nome: Daniel Teodoro Mattos da Silva, Cargo: Juiz de entrância especial, Destino: Cristina - MG, Atividade Desenvolvida: 
Comparecimento à Comarca de Cristina para realização de audiências, despachos e sentenças, conforme designação para 
responder pela Comarca sem prejuízo de suas atribuições., Data saída: 07/03/2023, Data retorno: 09/03/2023, Qt. Diárias: 
"2,5".  
Nome: Daniéle Viana da Silva Vieira Lopes, Cargo: Juiz de Segunda Entrância, Destino: Ervália - MG, Atividade Desenvolvida: 
COOEPRAÇÃO, Data saída: 07/03/2023, Data retorno: 07/03/2023, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Edson Zampar Júnior, Cargo: Juiz de Segunda Entrância, Destino: Caldas - MG, Atividade Desenvolvida: Substituir ou 
responder pela comarca de Caldas., Data saída: 08/02/2023, Data retorno: 08/02/2023, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Edson Zampar Júnior, Cargo: Juiz de Segunda Entrância, Destino: Caldas - MG, Atividade Desenvolvida: Subsituir ou 
responder pela comarca de Caldas., Data saída: 13/02/2023, Data retorno: 13/02/2023, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Elias Aparecido de Oliveira, Cargo: Juiz de Segunda Entrância, Destino: Areado - MG, Atividade Desenvolvida: 
cooperação, Data saída: 07/03/2023, Data retorno: 07/03/2023, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Elma Lilian Mendoza Assumpção, Cargo: Oficial Judiciário D, Destino: Minas Novas - MG, Atividade Desenvolvida: 
Visita Técnica para implantação do Desdobramento do Planejamento Estratégico da 2ª Vara Cível da Comarca de Três 
Pontas., Data saída: 06/03/2023, Data retorno: 10/03/2023, Qt. Diárias: "4,5".  
Nome: Fábio Roberto Caruso de Carvalho, Cargo: Juiz de Primeira Entrância, Destino: Itamonte - MG, Atividade Desenvolvida: 
Respondendo pela Comarca de Itamonte/MG desde 18/03/2019 (DJE 21/03/2019)., Data saída: 16/02/2023, Data retorno: 
16/02/2023, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Fernando Antônio Junqueira, Cargo: Juiz de Segunda Entrância, Destino: Itanhandu - MG, Atividade Desenvolvida: 
cooperação, Data saída: 07/03/2023, Data retorno: 08/03/2023, Qt. Diárias: "1,5".  
Nome: Fernando Eustáquio dos Santos, Cargo: Militar Cedido ao TJMG, Destino: Elói Mendes - MG, Atividade Desenvolvida: 
VISTORIA PRÉVIA DO NOVO FÓRUM DE ELÓI MENDES, Data saída: 07/03/2023, Data retorno: 09/03/2023, Qt. Diárias: 
"2,5".  
Nome: Frederico Antunes Coelho, Cargo: Militar Cedido ao TJMG, Destino: Rio de Janeiro - RJ, Atividade Desenvolvida: 
Realizar atividade de segurança Institucional, Data saída: 02/02/2023, Data retorno: 04/02/2023, Qt. Diárias: "2,5".  
Nome: Glauciene Gonçalves da Silva, Cargo: Juiz de Segunda Entrância, Destino: Paraguaçu - MG, Atividade Desenvolvida: 
cooperação, Data saída: 07/03/2023, Data retorno: 09/03/2023, Qt. Diárias: "2,5".  
Nome: Glauciene Gonçalves da Silva, Cargo: Juiz de Segunda Entrância, Destino: Paraguaçu - MG, Atividade Desenvolvida: 
Cooperação na comarca de Paraguaçu., Data saída: 16/02/2023, Data retorno: 18/02/2023, Qt. Diárias: "2,5".  
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Nome: Gustavo Celso da Fonseca, Cargo: Técnico Judiciário B, Destino: Conceição das Alagoas - MG, Atividade 
Desenvolvida: fiscalização de obras, Data saída: 07/03/2023, Data retorno: 08/03/2023, Qt. Diárias: "1,5".  
Nome: Gustavo Jorge Pereira, Cargo: Técnico Judiciário C, Destino: Juiz de Fora - MG, Atividade Desenvolvida: Correição 
Extraordinária Judicial Parcial, Data saída: 06/03/2023, Data retorno: 10/03/2023, Qt. Diárias: "4,5".  
Nome: Jarém Guarany Gomes Júnior, Cargo: Técnico Judiciário B, Destino: Juatuba - MG, Atividade Desenvolvida: fiscalização 
de obras, Data saída: 07/03/2023, Data retorno: 07/03/2023, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Jarém Guarany Gomes Júnior, Cargo: Técnico Judiciário B, Destino: Paraopeba - MG, Atividade Desenvolvida: 
VISTORIA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A CARGO DE A&R SERVIÇOS CT 105 2020, Data saída: 16/02/2023, Data 
retorno: 16/02/2023, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Jorge Luiz Teodoro, Cargo: Oficial Judiciário C, Destino: Ouro Branco - MG, Atividade Desenvolvida: COOPERAÇÃO, 
Data saída: 06/03/2023, Data retorno: 10/03/2023, Qt. Diárias: "4,5".  
Nome: José Agostinho de Hipona Rodarte Assunção, Cargo: Técnico Judiciário B, Destino: Piranga - MG, Atividade 
Desenvolvida: fiscalizar obras, Data saída: 06/03/2023, Data retorno: 10/03/2023, Qt. Diárias: "4,5".  
Nome: José Alexandre Marson Guidi, Cargo: Juiz de Direito Substituto, Destino: Carmo da Mata - MG, Atividade Desenvolvida: 
RESPONDER PELA COMARCA DE CARMO DA MATA., Data saída: 08/03/2023, Data retorno: 08/03/2023, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: JOSÉ AURELIANO DE MATOS, Cargo: Assistente Especializado, Destino: Juiz de Fora - MG, Atividade Desenvolvida: 
CONDUZIR O PASSAGEIRO GERALDO INÁCIO RODRIGUES GONÇALVES, DO SETOR GEOB, PARA VISITA TÉCNICA. 
REQUISIÇÃO 73449., Data saída: 13/02/2023, Data retorno: 15/02/2023, Qt. Diárias: "2,5".  
Nome: JOSÉ AURELIANO DE MATOS, Cargo: Assistente Especializado, Destino: Ouro Preto - MG, Atividade Desenvolvida: 
CONDUZIR A PASSAGEIRA RAISSA DE JESUS VIEIRA, DO SETOR PAI-PJ, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE 
JUDICIÁRIO. REQUISIÇÃO 72909., Data saída: 10/02/2023, Data retorno: 10/02/2023, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: JOSÉ AURELIANO DE MATOS, Cargo: Assistente Especializado, Destino: Guanhães - MG, Atividade Desenvolvida: 
CONDUZIR A PASSAGEIRA IZABELLY ARYANE MELO MIRANDA, DO SETOR GEOB, PARA VISITA TÉCNICA. 
REQUISIÇÃO 75029., Data saída: 23/02/2023, Data retorno: 24/02/2023, Qt. Diárias: "1,5".  
Nome: José Eduardo Junqueira Gonçalves, Cargo: Juiz de entrância especial, Destino: Guaxupé - MG, Atividade 
Desenvolvida: Cooperar na Primeira Vara Cível da Comarca de Guaxupé., Data saída: 16/02/2023, Data retorno: 18/02/2023, 
Qt. Diárias: "2".  
Nome: José Eduardo Junqueira Gonçalves, Cargo: Juiz de entrância especial, Destino: Guaxupé - MG, Atividade 
Desenvolvida: Cooperar na Primeira Vara Cível da Comarca de Guaxupé, Data saída: 02/02/2023, Data retorno: 04/02/2023, 
Qt. Diárias: "2".  
Nome: Leonara Nardielle Rodrigues Cruz, Cargo: Assessor de Juiz, Destino: Sete Lagoas - MG, Atividade Desenvolvida: curso 
OFICINA JURIDICA, Data saída: 10/02/2023, Data retorno: 10/02/2023, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Leopoldo Mameluque, Cargo: Juiz de entrância especial, Destino: Manga - MG, Atividade Desenvolvida: Inauguração 
do Fórum da Comarca, Data saída: 13/02/2023, Data retorno: 15/02/2023, Qt. Diárias: "2,5".  
Nome: Letícia Drumond, Cargo: Juiz de Segunda Entrância, Destino: Pedralva - MG, Atividade Desenvolvida: cooperação, 
Data saída: 07/03/2023, Data retorno: 07/03/2023, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Manoel Jorge de Matos Junior, Cargo: Juiz de Segunda Entrância, Destino: Três Marias - MG, Atividade Desenvolvida: 
Responder pela comarca, Data saída: 14/02/2023, Data retorno: 15/02/2023, Qt. Diárias: "1,5".  
Nome: Márcia Cristina Ribeiro de Menezes Theodoro, Cargo: Oficial Judiciário C, Destino: Lavras - MG, Atividade 
Desenvolvida: Solicitação de análise predial dos prédios do JESP e do Fórum de Lavras para mudança de layout., Data saída: 
15/02/2023, Data retorno: 17/02/2023, Qt. Diárias: "2,5".  
Nome: Marcos Antônio Ferreira, Cargo: Juiz de entrância especial, Destino: Coração de Jesus - MG, Atividade Desenvolvida: 
Responder pela Comarca de Coração de Jesus/MG - presidir audiência com réus presos, Data saída: 01/02/2023, Data 
retorno: 02/02/2023, Qt. Diárias: "1,5".  
Nome: Matheus de Oliveira Gonçalves Lopes Muradas, Cargo: Analista Judiciário B, Destino: Juiz de Fora - MG, Atividade 
Desenvolvida: CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARCIAL, Data saída: 06/03/2023, Data retorno: 10/03/2023, Qt. Diárias: 
"4,5".  
Nome: Michel Cristian de Freitas, Cargo: Juiz de entrância especial, Destino: Aimorés - MG, Atividade Desenvolvida: 
cooperação, Data saída: 07/03/2023, Data retorno: 09/03/2023, Qt. Diárias: "2,5".  
Nome: Miguel Fernando Schettini Alhadas, Cargo: Técnico Judiciário B, Destino: Poços de Caldas - MG, Atividade 
Desenvolvida: fiscalizar obras, Data saída: 07/03/2023, Data retorno: 10/03/2023, Qt. Diárias: "3,5".  
Nome: Mônica Barbosa dos Santos, Cargo: Juiz de Direito Substituto, Destino: Juiz de Fora - MG, Atividade Desenvolvida: 
Magistrada designada para cooperar na Vara da Infância e Juventude da Comarca de Juiz de Fora, conforme publicação no 
DJe do dia 19/08/2022, tendo se deslocado à unidade para realização das audiências e atividades judicantes correlatas., Data 
saída: 06/03/2023, Data retorno: 07/03/2023, Qt. Diárias: "1,5".  
Nome: Neiva Martins, Cargo: Oficial de Apoio Judicial D, Destino: Varginha - MG, Atividade Desenvolvida: Perícia Médica, Data 
saída: 30/01/2023, Data retorno: 30/01/2023, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Odécio Francisco de Sousa, Cargo: Técnico Judiciário C, Destino: Patos de Minas - MG, Atividade Desenvolvida: 
fiscalizar obras, Data saída: 07/03/2023, Data retorno: 10/03/2023, Qt. Diárias: "3,5".  
Nome: Renata Gomes de Medeiros, Cargo: Técnico Judiciário B, Destino: Juiz de Fora - MG, Atividade Desenvolvida: 
CORREIÇÃO, Data saída: 06/03/2023, Data retorno: 10/03/2023, Qt. Diárias: "4,5".  
Nome: Robert Lopes de Almeida, Cargo: Juiz de entrância especial, Destino: Bonfim - MG, Atividade Desenvolvida: 
cooperação, Data saída: 07/03/2023, Data retorno: 07/03/2023, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Rodrigo da Fonseca Caríssimo, Cargo: Juiz de Segunda Entrância, Destino: Campos Altos - MG, Atividade 
Desenvolvida: cooperação, Data saída: 06/03/2023, Data retorno: 07/03/2023, Qt. Diárias: "1,5".  
Nome: Rodrigo Martins Faria, Cargo: Juiz de Segunda Entrância, Destino: Brasília - DF, Atividade Desenvolvida: Visita aos 
CPDS, painéis de Bussines Inteligence e setores de Cibersegurança dos Bancos do Brasil em Brasília e Bradesco em São 
Paulo, bem como à empresa de tecnologia Loomi, com o objetivo de trazer melhorias aos serviços prestados pelo TJMG., Data 
saída: 06/02/2023, Data retorno: 08/02/2023, Qt. Diárias: "2,5".  
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Nome: Sérgio Luiz Maia, Cargo: Juiz de Segunda Entrância, Destino: Nepomuceno - MG, Atividade Desenvolvida: Responder 
pela Comarca de Nepomuceno para realizar audiências, proferir despachos, decisões e sentenças, Data saída: 06/02/2023, 
Data retorno: 06/02/2023, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Sérgio Luiz Maia, Cargo: Juiz de Segunda Entrância, Destino: Nepomuceno - MG, Atividade Desenvolvida: Responder 
pela Comarca de Nepomuceno para realizar audiências, proferir despachos, decisões e sentenças, Data saída: 02/02/2023, 
Data retorno: 02/02/2023, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Talvaro Possamai, Cargo: Juiz de Direito Substituto, Destino: Jacuí - MG, Atividade Desenvolvida: Designação da 
presidência. Responder pela Comarca. Presidir audiências., Data saída: 16/02/2023, Data retorno: 17/02/2023, Qt. Diárias: 
"1,5".  
Nome: Vítor José Trócilo Neto, Cargo: Juiz de Segunda Entrância, Destino: Eugenópolis - MG, Atividade Desenvolvida: 
Responder pela Comarca de Eugenópolis por designação da Presidência do TJMG, Data saída: 03/03/2023, Data retorno: 
03/03/2023, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Vítor José Trócilo Neto, Cargo: Juiz de Segunda Entrância, Destino: Eugenópolis - MG, Atividade Desenvolvida: 
cooperação, Data saída: 06/03/2023, Data retorno: 06/03/2023, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Walner Rogério de Mendonça, Cargo: Técnico Judiciário A - I, Destino: Santa Rita de Caldas - MG, Atividade 
Desenvolvida: fiscalização de obras, Data saída: 07/03/2023, Data retorno: 09/03/2023, Qt. Diárias: "2,5".   
 
 

DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
 

Diretora Executiva: Neuza das Mercês Rezende 
01/03/2023 

 
GERÊNCIA DA MAGISTRATURA 
Gerente: Sílvio Cássio de Souza 

 
EDITAL Nº 07/2023 

 
Formação de lista de Juízes de Direito de Entrância Especial da Comarca de Belo Horizonte para composição da  Turma 
Recursal de jurisdição exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, pelo critério de antiguidade/merecimento. 
 
De ordem do Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a Gerência da 
Magistratura faz público que se acham abertas as inscrições para a lista supracitada, no período de 02.03 a 16.03.2023 até as 
18:00 horas. 
 
As inscrições deverão ser feitas nos seguintes termos: 
 
1 – Os Juízes de Direito de Entrância Especial da comarca de Belo Horizonte, titulares de varas, titulares em unidades 
jurisdicionais e auxiliares, poderão inscrever-se, nos termos do § 4º do artigo 84, da Lei Complementar 59/01 e da Resolução 
nº 781/2014, de 04 de dezembro de 2014 e da Resolução nº 839/2017, de 03 de março de 2017. 
 
2 – Os requerimentos de inscrição, de desistência e de arrependimento da desistência da inscrição deverão ser realizados 
unicamente por meio eletrônico disponível no portal TJMG, em Sistemas >> Lista de sistemas >> Sistema de Provimento de 
Comarcas >> Acesse o Sistema de Provimento de Comarcas. 
 
3 – O deferimento das inscrições será publicado no Diário do Judiciário Eletrônico e os magistrados terão prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data da publicação, para certificarem-se do deferimento e protocolizarem eventual reclamação 
fundamentada. 
 
4 – O Órgão Especial escolherá, dentre as inscrições deferidas, 5 (cinco) integrantes e 5 (cinco) suplentes, observando, 
alternadamente, os critérios de antiguidade e merecimento, definindo, na mesma sessão, a ordem de convocação dos Juízes 
escolhidos. 
 
5 – O candidato deverá declarar, no próprio requerimento, se aceita ou não vaga decorrente de remoção, sua residência 
efetiva na sede da Comarca e apresentar certidão negativa de autos além dos prazos legais em seu poder, ou certidão, 
atualizada, que informe o número de autos além do prazo legal em seu poder, nos termos dos artigos 145, inciso V, e 174, da 
Lei Complementar nº 59/01, com a redação dada pelas Leis Complementares 85/05 e 135/14, bem como, informar se incorre 
ou não na vedação do artigo 108, da Lei Complementar 59/2001, com redação dada pela Lei Complementar 105/08. 
 
6 - O Presidente do Tribunal de Justiça fará publicar ato de convocação com base na deliberação do Órgão Especial, bem 
como designará Juiz de Direito Auxiliar, após indicação do Diretor do Foro, para substituir os Juízes que forem indicados como 
titulares da Turma Recursal de jurisdição exclusiva. 
 
7 – Nos casos de desistência do pedido de inscrição e de arrependimento da desistência da inscrição, o magistrado deverá 
manifestar-se, impreterivelmente, até o dia 23.03.2021 até as 18:00 horas. 
 
8 - Dúvidas deverão ser encaminhadas exclusivamente para o endereço eletrônico cprom@tjmg.jus.br, dentro do prazo ora 
mencionado, sob pena de não conhecimento. 
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GERÊNCIA  DE SERVIDORES 
Gerente: Maria Júlia Pedrosa de Sousa  

 
PELA 1ª INSTÂNCIA 

 
CONCEDENDO LICENÇA-MATERNIDADE - EXTENSÃO E PRORROGAÇÃO 

 
Nos termos dos arts. 2º e 3º da Resolução nº 938/2020 e observada a Manifestação ASRHU 6115237, aprovada no Processo 
SEI 0087864-10.2021.8.13.0000 . 
 -Eugenia Mara da Fonseca, PJPI-16801-3, Brazópolis, no período de 26/07/2022 a 09/07/2023, ficando retificada a publicação 
do dia 03/08/2022;  
 -Katrine Roberta de Sousa Silva, PJPI-29975-0, Elói Mendes, no período de 03/08/2022 a 01/03/2023, ficando retificada a 
publicação do dia 05/09/2022. 

 
APROVANDO PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO 

 
Nos termos da Resolução nº 865/2018: 
 
-Adilson José Delfino, PJPI-25316-1, Pratápolis, Gerente de Contadoria, PJ-77, 07 dias, a partir de 17/02/2023; 
-Adriano Perdigão Fernandes Caixeta, PJPI-22916-1, Patos de Minas, Gerente de Contadoria, PJ-77, 09 dias, a partir de 
06/02/2023; 
-Alex Barbosa Xavier, PJPI-20920-5, Paracatu, Gerente de Secretaria, PJ-77, 12 dias, a partir de 26/02/2023, em prorrogação; 
-Ana Paula Gaudereto Alvim Vieira, PJPI-28998-3, Guarani, Gerente de Contadoria, PJ-77, no dia 06/02/2023; 
-Andreia Bórba Caixeta, PJPI-21360-3, Patrocínio, Gerente de Secretaria, PJ-77, 20 dias, a partir de 06/02/2023; 
-Andressa Fonseca Santiago Aquino, PJPI-34606-4, Santa Rita do Sapucaí, Gerente de Contadoria, PJ-77, 02 dias, a partir de 
23/02/2023; 
-Beatriz Alves Gomes, PJPI-12342-2, Uberaba, Gerente de Secretaria, PJ-77, 07 dias, a partir de 17/02/2023; 
-Bruno Augusto Marques, PJPI-20275-4, Ibirité, Gerente de Secretaria, PJ-77, 05 dias, a partir de 30/01/2023; 
-Cristiane Inacio Ribeiro, PJPI-25375-7, Muriaé, Gerente de Secretaria, PJ-77, 05 dias, a partir de 19/01/2023; 
-Debora Almeida Soares, PJPI-34134-7, Itabirito, Gerente de Secretaria, PJ-77, 09 dias, a partir de 26/01/2023; 
-Eliete Ferreira de Melo, PJPI-19916-6, Belo Horizonte, Gerente de Secretaria, PJ-77, 05 dias, a partir de 13/02/2023; 
-Gabriela Fonseca Mello, PJPI-21027-8, Ribeirão das Neves, Gerente de Secretaria, PJ-77, 06 dias, a partir de 30/01/2023; 
-Gisele de Souza Alves, PJPI-18744-3, Frutal, Gerente de Contadoria, PJ-77, no dia 06/02/2023; 
-Gleice Santos de Souza Alves, PJPI-25504-2, Espera Feliz, Gerente de Secretaria, PJ-77, 07 dias, a partir de 02/02/2023; 
-Guilherme Soares Silva, PJPI-20017-0, Ipatinga, Gerente de Secretaria, PJ-77, 02 dias, a partir de 23/02/2023; 
-Janaína da Silveira Silva, PJPI-14912-0, Uberaba, Gerente de Secretaria, PJ-77, 03 dias, a partir de 06/03/2023; 
-Jaqueline Aparecida Coelho, PJPI-23221-5, Visconde do Rio Branco, Gerente de Secretaria, PJ-77, 90 dias, a partir de 
16/02/2023; 
-Joana Mara de Sousa, PJPI-22490-7, Paracatu, Gerente de Secretaria, PJ-77, no dia 28/02/2023; 
-João Paulo Fernandes, PJPI-17433-4, Belo Horizonte, Gerente de Secretaria, PJ-77, no dia 08/02/2023; 
-José Aparecido Assis, PJPI-23095-3, Ipatinga, Gerente de Contadoria, PJ-77, 14 dias, a partir de 10/01/2023; 
-Juana Darc Mendes Barbosa Maynart, PJPI-31194-4, São Francisco, Gerente de Secretaria, PJ-77, 08 dias, a partir de 
16/02/2023; 
-Juliano José de Araújo, PJPI-14293-5, Nova Lima, Gerente de Secretaria, PJ-77, 07 dias, a partir de 23/02/2023; 
-Leandro Rodrigo Lincoln de Medeiros, PJPI-24704-9, Santa Luzia, Gerente de Secretaria, PJ-77, no dia 23/02/2023; 
-Lilian Louback Azevedo Dias, PJPI-34067-9, Itabirito, Gerente de Secretaria, PJ-77, 10 dias, a partir de 16/01/2023; 
-Maria Angélica dos Santos Cato Luz, PJPI-25917-6, Muriaé, Gerente de Secretaria, PJ-77, 09 dias, a partir de 16/02/2023; 
-Michaelle Alves Temponi, PJPI-21630-9, Belo Horizonte, Gerente de Secretaria, PJ-77, no dia 25/01/2023; 
-Thiago Amarante Viana Schitini, PJPI-23217-3, Viçosa, Gerente de Secretaria, PJ-77, 21 dias, a partir de 13/02/2023; 
-Valdirene Aparecida Franco Almeida, PJPI-23302-3, Muriaé, Gerente de Secretaria, PJ-77, 08 dias, a partir de 24/01/2023; 
-Wilian Sebastião Dias, PJPI-22375-0, Frutal, Gerente de Secretaria, PJ-77, 30 dias, a partir de 09/01/2023. 
 
 

DEFERINDO FÉRIAS-PRÊMIO 
 
Nos termos da Emenda Constitucional nº 57/2003:  
        
-Andréia Gripp Lopes, PJPI-22233-1, Contagem, 15 dias, a partir de 21/03/2023; 
-Antônio Augusto de Jesus Filho, PJPI-25052-2, Bocaiúva, 30 dias, a partir de 17/03/2023; 
-Débora Maria de Souza Castro, PJPI-2737-5, Belo Horizonte, 15 dias, a partir de 21/03/2023; 
-Denise Maria Caleiro Mosbacher Azevedo, PJPI-16067-1, Passos, 23 dias, a partir de 13/03/2023; 
-João Vianei Alves Azevedo, PJPI-30492-3, Capelinha, 30 dias, a partir de 20/03/2023; 
-Marcela de Sales Peron, PJPI-27554-5, Carangola, 120 dias, a partir de 17/03/2023; 
-Marcos Aurélio Arruda, PJPI-9538-0, Cristina, 15 dias, a partir de 20/03/2023; 
-Sônia Regina Casttellucci Villas Boas Silveira, PJPI-23775-0, Juiz de Fora, 16 dias, a partir de 20/03/2023; 
-Wallace Dario Pereira, PJPI-21687-9, Belo Horizonte, 19 dias, a partir de 13/03/2023. 
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PELA 2ª INSTÂNCIA 

 
DESIGNANDO PARA O EXERCÍCIO, EM SUBSTITUIÇÃO, DE CARGO COMISSIONADO 

 
Nos termos da Portaria nº 3163/PR/2015:  
 
-Adriana da Silva Miguel, matrícula TJ-8553-0, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L41, PJ-69, da(o) TJMG -
Coordenação de Controle de Frequência de Servidores - COFREQ, no período de 23/01/2023 a 03/02/2023, durante o 
impedimento de Karime Chaves Becheleni Martins,TJ-5431-2; 
-Adriana Gancz, matrícula TJ-6207-5, no cargo de Assessor Técnico II, PJ-AS-02, AT-A9, PJ-77, da(o) TJMG –Gerência de 
Planejamento e Desenvolvimento Pedagógico - GEPED, no período de 09/01/2023 a 13/01/2023, durante o impedimento de 
Inah Maria Szerman Rezende,TJ-7117-5; 
-Adriana Quinaud Vargas, matrícula TJ-8634-8, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L16, PJ-69, da(o) TJMG -
Coordenação de Análise e Composição de Custos Contratuais - COMPOS, no período de 23/01/2023 a 03/02/2023, durante o 
impedimento de Aluisio Nogueira Marques,TJ-6182-0; 
-Alexandre Magno Thiago de Resende, matrícula TJ-6469-1, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L27, PJ-69, 
da(o) TJMG -Coordenação de Acompanhamento e Controles Contábeis - CONTROL, no período de 09/01/2023 a 20/01/2023, 
durante o impedimento de Fabricio Aparecido Sousa Gomes,TJ-8635-5; 
-Alison Junqueira Garcia Miserani, matrícula TJ-3290-4, no cargo de Assessor Jurídico II, PJ-AS-02, AJ-L13, PJ-77, da(o) 
TJMG -Assessoria da 1ª Vice-Presidência - 1ª ASVIP, no período de 16/01/2023 a 27/01/2023, durante o impedimento de 
Josilene Ferraz Silveira,TJ-1899-4; 
-Ana Maria da Fonseca Morais Saravia, matrícula TJ-6242-2, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L45, PJ-69, 
da(o) TJMG -Coordenação de Provimento de Cargos da Magistratura - CPROM, no período de 26/01/2023 a 01/02/2023, 
durante o impedimento de Dulcilene do Prado,TJ-3009-8; 
-Ana Maria Fernandes Cassimiro, matrícula TJ-4056-8, no cargo de Gerente, PJ-CH-01, GE-L9, PJ-77, da(o) TJMG -Gerência 
de Saúde no Trabalho - GERSAT, no período de 09/01/2023 a 20/01/2023, durante o impedimento de Jeane Possato Amaral 
Machado,TJ-2457-0; 
-Ana Paola Ferreira, matrícula TJ-7795-8, no cargo de Gerente de Cartório, PJ-CH-01, GC-L8, PJ-77, da(o) TJMG -Gerência 
do Cartório da 8ª Câmara Cível - 8º CACIV, no período de 09/01/2023 a 13/01/2023, durante o impedimento de Patrícia Buzelin 
Nunes,TJ-6812-2; 
-André Lucio Saldanha, matrícula TJ-8848-4, no cargo de Diretor Executivo, PJ-DS-01, DE-L8, PJ-85, da(o) TJMG -Diretoria 
Executiva da Atividade Correicional - DIRCOR, no período de 09/01/2023 a 27/01/2023, durante o impedimento de Ricardo de 
Freitas Reis,TJ-6638-1; 
-Ane Santos Duarte, matrícula TJ-3448-8, no cargo de Escrevente, PJ-CH-02, EV-L31, PJ-69, da(o) TJMG -Gerência do 
Cartório da 7ª Câmara Criminal - 7º CACRI, no período de 25/01/2023 a 28/02/2023, durante o impedimento de Carla 
Bernardes Machado Oliveira Silva,TJ-7624-0; 
-Camila Estefania de Souza, matrícula TJ-6143-2, no cargo de Gerente de Cartório, PJ-CH-01, GC-L2, PJ-77, da(o) TJMG -
Gerência do Cartório da 2ª Câmara Cível - 2º CACIV, no período de 23/01/2023 a 06/02/2023, durante o impedimento de Sônia 
Soares Ribeiro Teixeira,TJ-1625-3; 
-Camila Gabriela Vieira Lopes Rabelo, matrícula TJ-8655-3, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L50, PJ-69, 
da(o) TJMG -Coordenação de Processamento de Pagamentos de Magistrados - COPAM, no período de 23/01/2023 a 
17/02/2023, durante o impedimento de Liliane de Freitas Ferraz Diz Ramos,TJ-6814-8; 
-Cassia Cristina D Aguiar Souza Rangel, matrícula TJ-7530-9, no cargo de Escrevente, PJ-CH-02, EV-L12, PJ-69, da(o) TJMG 
-Gerência do Cartório da 12ª Câmara Cível - 12º CACIV, no período de 20/01/2023 a 27/01/2023, durante o impedimento de 
Rafael Antonio Arruda Alves Costa,TJ-6322-2; 
-Cintia de Fatima Mourão Pimenta, matrícula TJ-6735-5, no cargo de Escrevente, PJ-CH-02, EV-L31, PJ-69, da(o) TJMG -
Gerência do Cartório da 7ª Câmara Criminal - 7º CACRI, no período de 10/01/2023 a 20/01/2023, durante o impedimento de 
Carla Bernardes Machado e Oliveira Silva,TJ-7284-3; 
-Claudia Marcia de Azevedo Lima, matrícula TJ-8810-4, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L10, PJ-69, da(o) 
TJMG -Coordenação de Apoio Técnico e de Conteúdo para as Mídias Digitais - COMID, no período de 19/01/2023 a 
27/01/2023, durante o impedimento de Regina Soares Clark,TJ-6213-3; 
-Cynthia Rios Resende, matrícula TJ-7462-5, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L3, PJ-69, da(o) TJMG –
Núcleo de Triagem Prévia e Apoio à Gestão de Gabinetes - NUAP, no período de 25/01/2023 a 10/03/2023, durante o 
impedimento de Luanda de Souza Lima,TJ-7206-6; 
-Dayane Helen Santos Durães, matrícula TJ-7059-9, no cargo de Gerente, PJ-CH-01, GE-L3, PJ-77, da(o) TJMG -Gerência de 
Sistemas Administrativos Informatizados - GESAD, no período de 25/01/2023 a 31/01/2023, durante o impedimento de Fabiano 
de Melo Mendes,TJ-2214-5; 
-Débora de Souza Oliveira, matrícula TJ-8969-8, no cargo de Escrevente, PJ-CH-02, EV-L19, PJ-69, da(o) TJMG -Gerência do 
Cartório da 1ª Câmara Criminal - 1º CACRI, no período de 17/01/2023 a 03/02/2023, durante o impedimento de Lilian Duarte 
Ricardo,TJ-9074-6; 
-Débora de Souza Oliveira, matrícula TJ-8969-8, no cargo de Escrevente, PJ-CH-02, EV-L33, PJ-69, da(o) TJMG -Gerência do 
Cartório da 8ª Câmara Criminal - 8º CACRI, no período de 09/01/2023 a 13/01/2023, durante o impedimento de Flávia Monteiro 
Vasconcelos,TJ-7321-3; 
-Débora Moreira Franco, matrícula TJ-6596-1, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L93, PJ-69, da(o) TJMG –
Coordenação de Apoio e de Controle das Sindicâncias e dos Processos Administrativos Disciplinares -COADIS, no período de 
19/01/2023 a 08/02/2023, durante o impedimento de Viviane Moreno Moreira Pereira,TJ-6310-7; 
-Douglas Martins Furtado, matrícula TJ-6104-4, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L34, PJ-69, da(o) TJMG -
Coordenação de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas Judiciais da 1ª Instância - COJUD 1ª, no período de 19/01/2023 
a 27/01/2023, durante o impedimento de Kassioscley Dreher Ribeiro,TJ-7236-3; 
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-Douglas Oliveira Freitas, PJPI-25638-8, Assessor Jurídico II, PJ-AS-02, AJ-L31, PJ-77, na Assessoria Técnico-Jurídica dos 
Juízes Auxiliares da Corregedoria- ASFIJ, no período de 31/01/2023 a 12/08/2023, durante o impedimento da titular Marianna 
Vieira Rodrigues Maciel, TJ-6425-3, ficando retificada a publicação de 13/02/2023; 
-Dulcilene do Prado, matrícula TJ-3009-8, no cargo de Gerente, PJ-CH-01, GE-L8, PJ-77, da(o) TJMG -Gerência da 
Magistratura - GERMAG, no período de 26/01/2023 a 16/02/2023, durante o impedimento de Sílvio Cássio de Souza,TJ-2226-
9; 
-Eduardo Augusto Oliveira, matrícula TJ-6393-3, no cargo de Gerente, PJ-CH-01, GE-L5, PJ-77, da(o) TJMG -Gerência de 
Fiscalização de Obras e Adaptações Prediais - GEOB, no período de 26/01/2023 a 02/02/2023, durante o impedimento de 
Walner Rogério de Mendonça,TJ-1752-5; 
-Eliane Barbosa Pena Lima, matrícula TJ-7118-3, no cargo de Assessor Jurídico II, PJ-AS-02, AJ-L14, PJ-77, da(o) TJMG -
Assessoria da 1ª Vice-Presidência - 1ª ASVIP, no período de 09/01/2023 a 23/01/2023, durante o impedimento de Juliana 
Cristina Baêta Barbosa,TJ-3250-8; 
-Elisabete Cunha dos Santos Barreto, matrícula TJ-2218-6, no cargo de Assessor Jurídico da 3ª Vice-Presidência, PJ-DS-01, 
AG-L1, PJ-85, da(o) TJMG -Assessoria da 3ª Vice-Presidência - 3ª ASVIP, no período de 09/01/2023 a 20/01/2023, durante o 
impedimento de Paula Bracarense Rodrigues Resende,TJ-6214-1; 
-Érica Lemos de Oliveira, matrícula TJ-8903-7, no cargo de Escrevente, PJ-CH-02, EV-L10, PJ-69, da(o) TJMG -Gerência do 
Cartório da 10ª Câmara Cível - 10º CACIV, no período de 11/01/2023 a 03/02/2023, durante o impedimento de Cláudio Márcio 
Corrêa Resende,TJ-4559-1; 
-Fabiana Madalena Santos Pereira, matrícula TJ-6841-1, no cargo de Escrevente, PJ-CH-02, EV-L1, PJ-69, da(o) TJMG -
Gerência do Cartório da 1ª Câmara Cível - 1º CACIV, no período de 27/01/2023 a 06/03/2023, durante o impedimento de 
Felipe Moraes de Souza Lima,TJ-7732-1; 
-Fabricio Aparecido Sousa Gomes, matrícula TJ-8635-5, no cargo de Gerente, PJ-CH-01, GE-L13, PJ-77, da(o) TJMG -
Gerência de Contabilidade - GECON, no período de 09/01/2023 a 20/01/2023, durante o impedimento de Roxana Emilia 
Nazare Pereira de Carvalho,TJ-6103-6; 
-Felipe Cerqueira de Carvalho, matrícula TJ-8006-9, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L40, PJ-69, da(o) TJMG 
-Central de Atendimento para Sistemas Administrativos - CEAD, no período de 25/01/2023 a 24/02/2023, durante o 
impedimento de Dayane Helen Santos Durães,TJ-7059-9; 
-Felipe Moraes de Souza Lima, matrícula TJ-7732-1, no cargo de Gerente de Cartório, PJ-CH-01, GC-L1, PJ-77, da(o) TJMG -
Gerência do Cartório da 1ª Câmara Cível - 1º CACIV, no período de 27/01/2023 a 06/03/2023, durante o impedimento de 
Raphael Caio Rios Barbalho Soares,TJ-6760-3; 
-Fernanda de Souza Lopes, matrícula TJ-6086-3, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L22, PJ-69, da(o) TJMG -
Coordenação de Controle e Execução Orçamentária - CEOR, no período de 09/01/2023 a 20/01/2023, durante o impedimento 
de Maristela Miranda Lacerda Nunes,TJ-8970-6; 
-Flavia Bistene Teixeira, matrícula TJ-5566-5, no cargo de Assessor Técnico II, PJ-AS-02, AT-A30, PJ-77, da(o) TJMG -Centro 
de Inteligência da Justiça de Minas Gerais - CIJMG, no período de 09/01/2023 a 20/01/2023, durante o impedimento de Beatriz 
Aparecida Moreira Pereira,TJ-5073-2; 
-Flávia Pereira Martins, matrícula TJ-6600-1, no cargo de Escrevente, PJ-CH-02, EV-L2, PJ-69, da(o) TJMG -Gerência do 
Cartório da 2ª Câmara Cível - 2º CACIV, no período de 23/01/2023 a 06/02/2023, durante o impedimento de Camila Estefania 
de Souza,TJ-6143-2; 
-Flavia Ribeiro Alberti Carnevali, matrícula TJ-8770-0, no cargo de Escrevente, PJ-CH-02, EV-L32, PJ-69, da(o) TJMG -
Gerência do Cartório da 19ª Câmara Cível - 19º CACIV, no período de 09/01/2023 a 13/01/2023, durante o impedimento de 
Laís Miranda Breder Vieira,TJ-8096-0; 
-Gabriel Fernando de Almeida, matrícula TJ-6239-8, no cargo de Assessor Técnico II, PJ-AS-02 AT-A2, PJ-77, da(o) TJMG -
Gerência de Relações Públicas e de Publicidade - GERP, no período de 16/01/2023 a 27/01/2023, durante o impedimento de 
Mariana Alves de Brito Magalhães,TJ-9229-6; 
-Gustavo de Souza Ferreira, matrícula TJ-8529-0, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L31, PJ-69, da(o) TJMG -
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - COMAP, no período de 09/01/2023 a 27/01/2023, durante o impedimento de 
Luciano Siqueira de Carvalho,TJ-6395-8; 
-Hanna Beatriz Batista Araujo, matrícula TJ-7248-8, no cargo de Escrevente, PJ-CH-02, EV-L26, PJ-69, da(o) TJMG -1ª 
Gerência do Cartório de Recursos a Outros Tribunais - 1º CAROT, no período de 17/01/2023 a 27/01/2023, durante o 
impedimento de Renata Fonseca Figueiredo,TJ-8114-1; 
-Iéres Henrique Honorio Tristão, matrícula TJ-8054-9, no cargo de Escrevente, PJ-CH-02, EV-L16, PJ-69, da(o) TJMG -
Gerência do Cartório da 16ª Câmara Cível - 16º CACIV, no período de 09/01/2023 a 30/01/2023, durante o impedimento de 
Érika Paixao Ribeiro,TJ-8671-0; 
-Isabela Barbalho Aguiar, matrícula TJ-6802-3, no cargo de Gerente de Cartório, PJ-CH-01, GC-L4, PJ-77, da(o) TJMG -
Gerência do Cartório da 4ª Câmara Cível - 4º CACIV, no período de 18/01/2023 a 31/01/2023, durante o impedimento de 
Cassiana Lana de Carvalho,TJ-2080-0; 
-Jade Moreira Ribeiro, matrícula TJ-10549-4, no cargo de Assessor Técnico II, PJ-AS-02 AT-A20, PJ-77, da(o) TJMG -Serviço 
de Apoio ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - SEANUP, no período de 09/01/2023 a 
13/01/2023, durante o impedimento de Mariana Horta Petrillo,TJ-8708-0; 
-Janaína Maia Lopes, matrícula TJ-7182-9, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L9, PJ-69, da(o) TJMG -Central 
de Registro das Sessões de Julgamento e Administrativas - CEREG, no período de 16/01/2023 a 30/01/2023, durante o 
impedimento de Vitória Brito Goulart,TJ-8424-4; 
-João Pedro Oliveira Stringheta, matrícula TJ-6854-4, no cargo de Assessor Técnico II, PJ-AS-02, AT-L7, PJ-77, da(o) TJMG -
Assessoria de Atendimento ao Cliente - ATEND, no período de 16/01/2023 a 25/01/2023, durante o impedimento de Mateus 
Cançado Assis,TJ-6375-0; 
-José Roberto Maestro, matrícula TJ-1697-2, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L51, PJ-69, da(o) TJMG -
Central de Arquivo Funcional - CEARQ, no período de 12/01/2023 a 18/01/2023, durante o impedimento de Magda Cristina 
Cunha Roscoe de Assumpção,TJ-1800-2; 



Diário do Judiciário Eletrônico/TJMG                                      Administrativo                                                                                                               
 

Disponibilização: 1 de março de 2023 
Publicação: 2 de março de 2023 

 

dje.tjmg.jus.br Edição nº: 40/2023 
 

Página 19 de 77 
 

  

 

-Juliana Silva Pacheco, matrícula TJ-7653-9, no cargo de Gerente, PJ-CH-01, GE-L34, PJ-77, da(o) TJMG -Gerência de 
Orientação e Processamento de Feitos e Registros Disciplinares - GEDIS, no período de 09/01/2023 a 27/01/2023, durante o 
impedimento de Ferrucio Marangoni Neto,TJ-1636-0; 
-Karine Hott Rodrigues Brito, matrícula TJ-8056-4, no cargo de Escrevente, PJ-CH-02, EV-L15, PJ-69, da(o) TJMG -Gerência 
do Cartório da 15ª Câmara Cível - 15º CACIV, no período de 09/01/2023 a 24/01/2023, durante o impedimento de Leandro 
Simões Alves,TJ-7624-0; 
-Karla Maria Rodrigues Brettas, matrícula TJ-7264-5, no cargo de Escrevente, PJ-CH-02, EV-L34, PJ-69, da(o) TJMG -
Gerência do Cartório da 20ª Câmara Cível - 20º CACIV, no período de 25/01/2023 a 31/01/2023, durante o impedimento de 
Ana Cristina Martins da Costa,TJ-8426-9; 
-Karla Patricia Armaneli de Almeida, matrícula TJ-5040-1, no cargo de Gerente, PJ-CH-01, GE-L22, PJ-77, da(o) TJMG -
Gerência de Desenvolvimento e Acompanhamento das Carreiras - GEDAC, no período de 09/01/2023 a 13/01/2023, durante o 
impedimento de Rita de Cássia Bello Santos,TJ-902-7; 
-Kassioscley Dreher Ribeiro, matrícula TJ-7236-3, no cargo de Gerente, PJ-CH-01, GE-L2, PJ-77, da(o) TJMG -Gerência de 
Sistemas Judiciais Informatizados - GEJUD, no período de 19/01/2023 a 27/01/2023, durante o impedimento de Dalton Luiz 
Fernandes Severino,TJ-6128-3; 
-Laís Miranda Breder Vieira, matrícula TJ-8096-0, no cargo de Gerente de Cartório, PJ-CH-01, GC-L32, PJ-77, da(o) TJMG -
Gerência do Cartório da 19ª Câmara Cível - 19º CACIV, no período de 09/01/2023 a 13/01/2023, durante o impedimento de 
Paula Helena Cunha Moreira Duarte,TJ-6155-6; 
-Larissa Cabral Abreu Gomes, matrícula TJ-7727-1, no cargo de Gerente de Cartório, PJ-CH-01, GC-L14, PJ-77, da(o) TJMG -
Gerência do Cartório da 14ª Câmara Cível - 14º CACIV, no período de 09/01/2023 a 23/01/2023, durante o impedimento de 
Iala Israel Lino,TJ-8016-8; 
-Leandro Simões Alves, matrícula TJ-7624-0, no cargo de Gerente de Cartório, PJ-CH-01, GC-L15, PJ-77, da(o) TJMG -
Gerência do Cartório da 15ª Câmara Cível - 15º CACIV, no período de 17/01/2023 a 24/01/2023, durante o impedimento de 
Irene da Conceição Ferreira Gomes,TJ-4678-9; 
-Lilia Resende Bracarense, matrícula TJ-8168-7, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L102, PJ-69, da(o) TJMG -
Coordenação de Publicidade - COPUB, no período de 23/01/2023 a 27/01/2023, durante o impedimento de Gabriel Fernando 
de Almeida,TJ-6239-8; 
-Lilian Duarte Ricardo, matrícula TJ-9074-6, no cargo de Gerente de Cartório, PJ-CH-01, GC-L19, PJ-77, da(o) TJMG -
Gerência do Cartório da 1ª Câmara Criminal - 1º CACRI, no período de 17/01/2023 a 03/02/2023, durante o impedimento de 
Ricardo Luiz Valadares,TJ-779-9; 
-Lucas Fernandes de Magalhães, matrícula TJ-8039-0, no cargo de Gerente, PJ-CH-01, GE-L29, PJ-77, da(o) TJMG -Centro 
de Informação Institucional - CEINFO, no período de 09/01/2023 a 31/01/2023, durante o impedimento de Luis Claudio de 
Souza Alberto,TJ-1402-7; 
-Luciana Alves Drumond Almeida, matrícula TJ-6868-4, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-A5, PJ-69, da(o) 
TJMG -Coordenação de Planejamento dos Programas de Magistrados, Formadores e Pós-graduação - COPLAM, no período 
de 09/01/2023 a 13/01/2023, durante o impedimento de Adriana Gancz,TJ-6207-5; 
-Luciana Machado Matias, matrícula TJ-3045-2, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-A7, PJ-69, da(o) TJMG -
Coordenação de Tratamento de Dados - COTRAD, no período de 09/01/2023 a 03/02/2023, durante o impedimento de Adriana 
Paula Ferreira Levenhagen,PJPI-10027-1; 
-Luciana Mazoni Andrade, matrícula TJ-6999-7, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L66, PJ-69, da(o) TJMG -
Coordenação de Arquivo da Secretaria do Tribunal de Justiça - COARQ, no período de 09/01/2023 a 13/01/2023, durante o 
impedimento de Giselle Santos Cesario da Costa,TJ-8644-7; 
-Luciano Antônio Carneiro, matrícula TJ-2453-9, no cargo de Assessor Jurídico II, PJ-AS-02, AJ-L28, PJ-77, da(o) TJMG -
Assessoria da 1ª Vice-Presidência - 1ª ASVIP, no período de 09/01/2023 a 31/01/2023, durante o impedimento de Adriana 
Suellem de Almeida Zacarias,TJ-3241-7; 
-Luciano Siqueira de Carvalho, matrícula TJ-6395-8, no cargo de Gerente, PJ-CH-01, GE-L6, PJ-77, da(o) TJMG –Gerência de 
Manutenção Predial - GEMAP, no período de 09/01/2023 a 27/01/2023, durante o impedimento de José Luiz de Paula Alves da 
Cunha,TJ-2977-7; 
-Lucimary Silva Fontes, matrícula TJ-8902-9, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L44, PJ-69, da(o) TJMG –
Coordenação de Concessões aos Magistrados - COMAG, no período de 20/01/2023 a 27/01/2023, durante o impedimento de 
Erika Figueira Potsch Magalhães Nogueira Vieira,TJ-7131-6; 
-Maíra Gonçalves de Miranda, matrícula TJ-6402-2, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L58, PJ-69, da(o) TJMG 
-Coordenação de Avaliação de Desempenho e Acompanhamento do Plano de Carreiras dos Servidores - COADE, no período 
de 09/01/2023 a 13/01/2023, durante o impedimento de Carolina Maria Salomão Alcici,TJ-6185-3; 
-Majorie Ferraz dos Santos, matrícula TJ-8057-2, no cargo de Escrevente, PJ-CH-02, EV-L20, PJ-69, da(o) TJMG -Gerência do 
Cartório da 2ª Câmara Criminal - 2º CACRI, no período de 16/01/2023 a 31/01/2023, durante o impedimento de Matheus 
Eustáquio Gomes de Faria,TJ-7590-3; 
-Marcélio Nogueira de Oliveira, matrícula TJ-3164-1, no cargo de Assessor Jurídico II, PJ-AS-02, AJ-L9, PJ-77, da(o) TJMG -
Assessoria Técnica e Jurídica para Administração de Recursos Humanos - ASRHU, no período de 09/01/2023 a 20/01/2023, 
durante o impedimento de Rodrigo Leandro Andrade Costa,TJ-3254-0; 
-Marcella Ribeiro de Camargos Couto, matrícula TJ-6607-6, no cargo de Assessor Jurídico II, PJ-AS-02, AJ-L36, PJ-77, da(o) 
TJMG -Assessoria da 3ª Vice-Presidência - 3ª ASVIP, no período de 09/01/2023 a 20/01/2023, durante o impedimento de 
Elisabete Cunha dos Santos Barreto,TJ-2218-6; 
-Marcelo José dos Santos, matrícula TJ-3289-6, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L49, PJ-69, da(o) TJMG -
Coordenação de Processamento de Pagamentos de Servidores - COPASE, no período de 09/01/2023 a 27/01/2023, durante o 
impedimento de Taiane Araújo Silveira,TJ-6153-1; 
-Marcio Comini do Carmo, matrícula TJ-6539-1, no cargo de Escrevente, PJ-CH-02, EV-L33, PJ-69, da(o) TJMG -Gerência do 
Cartório da 8ª Câmara Criminal - 8º CACRI, no período de 26/01/2023 a 28/02/2023, durante o impedimento de Flávia Monteiro 
Vasconcelos,TJ-7321-3; 



Diário do Judiciário Eletrônico/TJMG                                      Administrativo                                                                                                               
 

Disponibilização: 1 de março de 2023 
Publicação: 2 de março de 2023 

 

dje.tjmg.jus.br Edição nº: 40/2023 
 

Página 20 de 77 
 

  

 

-Maria Carolina Carvalho Franco, matrícula TJ-6625-8, no cargo de Assessor Jurídico II, PJ-AS-02, AJ-L25, PJ-77, da(o) TJMG 
-Assessoria da 1ª Vice-Presidência - 1ª ASVIP, no período de 09/01/2023 a 20/01/2023, durante o impedimento de Raquel 
Brito Magalhaes,TJ-5307-4; 
-Maria Selma Ferreira, matrícula TJ-6285-1, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L15, PJ-69, da(o) TJMG -
Coordenação de Controle do Patrimônio Mobiliário - COPAT, no período de 09/01/2023 a 20/01/2023, durante o impedimento 
de Wilber Martins de Souza,TJ-6833-8; 
-Mariângela Oliveira Neves Rodrigues, matrícula TJ-8065-5, no cargo de Assessor Jurídico II, PJ-AS-02, AJ-L39, PJ-77, da(o) 
TJMG -Assessoria Jurídica para o Desenvolvimento de Pessoas - ASJUP, no período de 09/01/2023 a 23/01/2023, durante o 
impedimento de Roberta de Souza Pinto Davis,TJ-5695-2; 
-Mário Lúcio Macêdo Dornela, matrícula TJ-8727-0, no cargo de Escrevente, PJ-CH-02, EV-L4, PJ-69, da(o) TJMG -Gerência 
do Cartório da 4ª Câmara Cível - 4º CACIV, no período de 18/01/2023 a 31/01/2023, durante o impedimento de Isabela 
Barbalho Aguiar,TJ-6802-3; 
-Matheus Abreu Figueiredo, matrícula TJ-7518-4, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-A4, PJ-69, da(o) TJMG -
Coordenação de Rede - CORED, no período de 27/01/2023 a 03/02/2023, durante o impedimento de Leandro Candian de 
Azevedo,TJ-6006-1; 
-Matheus Eustáquio Gomes de Faria, matrícula TJ-7590-3, no cargo de Gerente de Cartório, PJ-CH-01, GC-L20, PJ-77, da(o) 
TJMG -Gerência do Cartório da 2ª Câmara Criminal - 2º CACRI, no período de 16/01/2023 a 31/01/2023, durante o 
impedimento de Viviane Glauce Soares Urban,TJ-3090-8; 
-Matheus Mueller da Cunha, matrícula TJ-8920-1, no cargo de Gerente de Cartório, PJ-CH-01, GC-L26, PJ-77, da(o) TJMG -2ª 
Gerência do Cartório de Recursos a Outros Tribunais - 2º CAROT, no período de 09/01/2023 a 20/01/2023, durante o 
impedimento de Ada Orlandi Malvicino Vieira,TJ-6225-7; 
-Mauro Antonio Batista, matrícula TJ-4306-7, no cargo de Auditor, PJ-DS-01, AD-A1, PJ-85, da(o) TJMG -Secretaria de 
Auditoria Interna - SECAUD, no período de 16/01/2023 a 27/01/2023, durante o impedimento de Maria Cristina Monteiro 
Ribeiro Cheib,TJ-4630-0; 
-Mayra de Souza Moura Lacerda Maciel, matrícula TJ-7728-9, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L1, PJ-69, 
da(o) TJMG -NÚCLEO DE EXAME PRÉVIO À DISTRIBUIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PETICIONAMENTO - NEPREDIS, no 
período de 20/01/2023 a 01/02/2023, durante o impedimento de Valdirley Erlane Luciano,TJ-5595-4; 
-Nathalia Costa Nunes Luppi, matrícula TJ-9206-4, no cargo de Escrevente, PJ-CH-02, EV-L11, PJ-69, da(o) TJMG -Gerência 
do Cartório da 11ª Câmara Cível - 11º CACIV, no período de 20/01/2023 a 03/02/2023, durante o impedimento de Maurício 
Lourêdo Frois,TJ-7517-6; 
-Nauter Daguier de Rezende, matrícula TJ-8457-4, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L39, PJ-69, da(o) TJMG -
Central de Atendimento para Sistemas Judiciais - CAJUD, no período de 09/01/2023 a 13/01/2023, durante o impedimento de 
Sebastião Mendes Neto,TJ-8139-8; 
-Nivaldo Bento da Silva, matrícula TJ-8395-6, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L24, PJ-69, da(o) TJMG -
Coordenação de Análise de Custas Processuais de 2ª Instância - CORAC, no período de 10/01/2023 a 08/05/2023, durante o 
impedimento de Andrea Neves Pantolfo,TJ-6141-6; 
-Patrícia Pifano Soares Ferreira, matrícula TJ-8958-1, no cargo de Escrevente, PJ-CH-02, EV-L8, PJ-69, da(o) TJMG -Gerência 
do Cartório da 8ª Câmara Cível - 8º CACIV, no período de 09/01/2023 a 20/01/2023, durante o impedimento de Ana Paola 
Ferreira,TJ-7795-8; 
-Paulo Cesar Fialho, matrícula TJ-7235-5, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L23, PJ-69, da(o) TJMG -
Coordenação de Controle da Execução Fiscal e Tributária - COFIS, no período de 23/01/2023 a 03/02/2023, durante o 
impedimento de Lúcia Maria da Silva Araujo,TJ-7187-8; 
-Renata Nogueira Maciel, matrícula TJ-8849-2, no cargo de Escrevente, PJ-CH-02, EV-L14, PJ-69, da(o) TJMG -Gerência do 
Cartório da 14ª Câmara Cível - 14º CACIV, no período de 09/01/2023 a 23/01/2023, durante o impedimento de Larissa Cabral 
Abreu Gomes,TJ-7727-1; 
-Renata Pagung de Carvalho Drubsky, matrícula TJ-8015-0, no cargo de Escrevente, PJ-CH-02, EV-L9, PJ-69, da(o) TJMG -
Gerência do Cartório da 9ª Câmara Cível - 9º CACIV, no período de 16/01/2023 a 08/02/2023, durante o impedimento de 
Fernanda Godoy Resende Calijorne,TJ-9078-7; 
-Ricardo Augusto de Vasconcelos, matrícula TJ-5593-9, no cargo de Escrevente, PJ-CH-02, EV-L21, PJ-69, da(o) TJMG -
Gerência do Cartório da 3ª Câmara Criminal - 3º CACRI, no período de 09/01/2023 a 23/01/2023, durante o impedimento de 
Viviane Camilo de Souza Santos,TJ-5860-2; 
-Rosemeire de Lourdes Silva, matrícula TJ-7633-1, no cargo de Gerente, PJ-CH-01, GE-L35, PJ-77, da(o) TJMG -Gerência de 
Orientação e Fiscalização dos Serviços Notariais e de Registro - GENOT, no período de 09/01/2023 a 27/01/2023, durante o 
impedimento de André Lucio Saldanha,TJ-8848-4; 
-Rosilaine Karina de Lima Silva, matrícula TJ-8092-9, no cargo de Escrevente, PJ-CH-02, EV-L27, PJ-69, da(o) TJMG -2ª 
Gerência do Cartório de Recursos a Outros Tribunais - 2º CAROT, no período de 09/01/2023 a 20/01/2023, durante o 
impedimento de Matheus Mueller da Cunha,TJ-8920-1; 
-Ruy Eduardo Cuba de Almada Lima, matrícula TJ-6134-1, no cargo de Escrevente, PJ-CH-02, EV-L18, PJ-69, da(o) TJMG -
Gerência do Cartório da 18ª Câmara Cível - 18º CACIV, nos períodos de 09/01/2023 a 17/01/2023 e 30/01/2023 a 07/02/2023, 
durante o impedimento de Lílian Carneiro Paranaíba Lima,TJ-6188-7; 
-Sandra Ardisson, matrícula TJ-6809-8, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L46, PJ-69, da(o) TJMG –
Coordenação de Saúde no Trabalho - COSAT, no período de 09/01/2023 a 20/01/2023, durante o impedimento de Ana Maria 
Fernandes Cassimiro,TJ-4056-8; 
-Shayene Marques Barbosa, matrícula TJ-8679-3, no cargo de Gerente, PJ-CH-01, GE-L45, PJ-77, da(o) TJMG -Centro de 
Estatística Aplicada à Justiça de Primeira Instância - CEJUR, no período de 16/01/2023 a 06/02/2023, durante o impedimento 
de Dilmo de Castro Silva,TJ-1593-3; 
-Silvia Morais de Faria, matrícula TJ-6748-8, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L52, PJ-69, da(o) TJMG –
Central de Atendimento ao Servidor - CENAT, no período de 09/01/2023 a 23/01/2023, durante o impedimento de Bruno 
Carvalho de Freitas,TJ-6300-8; 
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-Sônia da Conceição Aparecida dos Santos, matrícula TJ-6589-6, no cargo de Gerente, PJ-CH-01, GE-L24, PJ-77, da(o) TJMG 
-Gerência de Arquivo e Gestão Documental e de Gestão de Documentos Eletrônicos e Permanentes - GEDOC, no período de 
09/01/2023 a 20/01/2023, durante o impedimento de Simone Meireles Chaves,TJ-6549-0; 
-Sormany Dias da Costa, matrícula TJ-7620-8, no cargo de Gerente, PJ-CH-01, GE-L11, PJ-77, da(o) TJMG -Gerência de 
Execução Orçamentária e Administração Financeira - GEFIN, no período de 16/01/2023 a 20/01/2023, durante o impedimento 
de Guilherme Moreira de Rezende,TJ-6089-7; 
-Ualace Aleluia Fernandes, matrícula TJ-9217-1, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L37, PJ-69, da(o) TJMG -
Gerência de Suporte à Operação de Equipamentos - GEOPE, no período de 09/01/2023 a 20/01/2023, durante o impedimento 
de Guilherme da Silva Lourenço,TJ-6109-3; 
-Úrsula Batista Baião, matrícula TJ-5779-4, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L102, PJ-69, da(o) TJMG -
Coordenação de Publicidade - COPUB, no período de 16/01/2023 a 20/01/2023, durante o impedimento de Gabriel Fernando 
de Almeida,TJ-6239-8; 
-Valéria Maria Lúcio, matrícula TJ-4392-7, no cargo de Coordenador de Serviço, PJ-CH-03 CS-A1, PJ-61, da(o) TJMG -Serviço 
de Apoio ao Gabinete do 1º Vice Presidente - SEAG, no período de 12/01/2023 a 30/01/2023, durante o impedimento de 
Rubens André de Azevedo,TJ-2826-6; 
-Vania Denize Rosa Lessa, matrícula TJ-8680-1, no cargo de Escrevente, PJ-CH-02, EV-L25, PJ-69, da(o) TJMG -Gerência do 
2º Cartório de Feitos Especiais - 2º CAFES, no período de 09/01/2023 a 13/01/2023, durante o impedimento de Maria José 
Dias Batista Ferreira Chaves,TJ-6774-4; 
-Vania Emerick Heringer de Oliveira, matrícula TJ-1120-5, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L91, PJ-69, da(o) 
TJMG -Coordenação de Apoio à Orientação e à Fiscalização do Foro Judicial - COFIJ, no período de 16/01/2023 a 20/01/2023, 
durante o impedimento de Denise Oliveira Rocha,TJ-8214-9; 
-Victor Hernane Narcizo de Sousa, matrícula TJ-6708-2, no cargo de Coordenador de Área, PJ-CH-02, CA-L107, PJ-69, da(o) 
TJMG –Coordenação de Fiscalização de Instalações - COFINS, no período de 26/01/2023 a 02/02/2023, durante o 
impedimento de Eduardo Augusto Oliveira,TJ-6393-3; 
-Victor Thiago de Aguiar, matrícula TJ-6846-0, no cargo de Coordenador de Área / TJMG - CODHUS, PJ-CH-02 CA-A6, PJ-69, 
da(o) TJMG -Coordenação de Desenvolvimento Humanossocial - CODHUS, no período de 30/01/2023 a 06/02/2023, durante o 
impedimento de Marilia Miranda de Almeida,TJ-5748-9; 
-Vinícius Augusto Lopes da Silva, matrícula TJ-7674-5, no cargo de Escrevente, PJ-CH-02, EV-L29, PJ-69, da(o) TJMG -4ª 
Gerência do Cartório de Recursos a Outros Tribunais - 4º CAROT, no período de 09/01/2023 a 23/01/2023, durante o 
impedimento de Marcela Nogueira Mendes,TJ-6269-5; 
-Wilber Martins de Souza, matrícula TJ-6833-8, no cargo de Gerente, PJ-CH-01, GE-L15, PJ-77, da(o) TJMG -Gerência de 
Suprimento e Controle Patrimonial - GESUP, no período de 09/01/2023 a 16/01/2023, durante o impedimento de Marcelo 
Guimarães Braga,TJ-1705-3. 
 

DEFERINDO FÉRIAS-PRÊMIO 
 
Nos termos da Emenda Constitucional nº 57/2003: 
 
-Paula Helena Cunha Moreira Duarte, TJ-6155-6, 16 dias, a partir de 20/03/2023; 
-Renata Gonçalves de Oliveira, TJ-8846-8, 16 dias, a partir de 20/03/2023. 
 
 

GERÊNCIA DE SAÚDE NO TRABALHO 
Gerente: Jeane Possato Amaral Machado 

 
01/03/2023 

 
Primeira Instância 
 
CAPITAL 
 
Concedendo licença saúde aos seguintes servidores: 
 
Daniella Brito Pinheiro, PJPI 27177, de Belo Horizonte, 01 (um) dia(s), a partir de 24 de fevereiro de 2023; Elias Lopes Batista, 
PJPI 243840, de Belo Horizonte, 03 (três) dia(s), a partir de 15 de fevereiro de 2023; Elisabeth Alves Ernst de Carvalho, PJPI 
120014, de Belo Horizonte, 30 (trinta) dia(s), a partir de 16 de fevereiro de 2023; Émerson Gabriel Soares, PJPI 30684, de Belo 
Horizonte, 01 (um) dia(s), a partir de 24 de fevereiro de 2023; Fernanda Dourado de Souza, PJPI 117572, de Belo Horizonte, 
02 (dois) dia(s), a partir de 27 de fevereiro de 2023, em prorrogação; Glória Imaculada Moreira Antunes, PJPI 181297, de Belo 
Horizonte, 48 (quarenta e oito) dia(s), a partir de 23 de fevereiro de 2023, em prorrogação; Isabela Cardoso López, PJPI 
278168, de Belo Horizonte, 04 (quatro) dia(s), a partir de 27 de fevereiro de 2023; João Eduardo de Sales, PJPI 30312, de Belo 
Horizonte, 02 (dois) dia(s), a partir de 16 de fevereiro de 2023; Kássia Lemos Corgozinho, PJPI 258004, de Belo Horizonte, 01 
(um) dia(s), a partir de 24 de fevereiro de 2023; Kelly Gleice Monteiro Prado, PJPI 274324, de Belo Horizonte, 30 (trinta) dia(s), 
a partir de 01 de março de 2023, em prorrogação; Luzimar Silva Nunes Gontijo, PJPI 120923, de Belo Horizonte, 03 (três) 
dia(s), a partir de 22 de fevereiro de 2023; Marcela Silva Andrade, PJPI 205922, de Belo Horizonte, 14 (quatorze) dia(s), a partir 
de 27 de fevereiro de 2023, em prorrogação; Marcelo José de Souza, PJPI 149070, de Belo Horizonte, 07 (sete) dia(s), a partir 
de 23 de fevereiro de 2023; Maria José Batista de Alcino, PJPI 218164, de Belo Horizonte, 02 (dois) dia(s), a partir de 23 de 
fevereiro de 2023; Maria Jose de Oliveira Neri, PJPI 41665, de Belo Horizonte, 04 (quatro) dia(s), a partir de 22 de fevereiro de 
2023; Maria Virgínia Silveira, PJPI 208082, de Belo Horizonte, 01 (um) dia(s), a partir de 24 de fevereiro de 2023, em 
prorrogação; Mariangela Duarte Fonseca Baeta, PJPI 254623, de Belo Horizonte, 02 (dois) dia(s), a partir de 23 de fevereiro de 
2023; Mário Henrique Silva Velloso, PJPI 122218, de Belo Horizonte, 03 (três) dia(s), a partir de 01 de março de 2023; Marlene 
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Pereira da Silva Nogueira, PJPI 72009, de Belo Horizonte, 03 (três) dia(s), a partir de 01 de março de 2023; Patricia Aparecida 
Goulart Cançado, PJPI 281949, de Belo Horizonte, 22 (vinte e dois) dia(s), a partir de 16 de fevereiro de 2023, em prorrogação; 
Renata Cristina Gonçalves Martins, PJPI 258376, de Belo Horizonte, 01 (um) dia(s), a partir de 28 de novembro de 2022, em 
prorrogação; Renato Rocha Marcal de Figueiredo, PJPI 37705, de Belo Horizonte, 02 (dois) dia(s), a partir de 27 de fevereiro 
de 2023, em prorrogação; Roberta Storck dos Santos, PJPI 254110, de Belo Horizonte, 02 (dois) dia(s), a partir de 16 de 
fevereiro de 2023; Rogéria Meneghini Salgarello, PJPI 159335, de Belo Horizonte, 02 (dois) dia(s), a partir de 23 de fevereiro 
de 2023, em prorrogação; Shirley Aparecida Moreira, PJPI 214304, de Belo Horizonte, 02 (dois) dia(s), a partir de 23 de 
fevereiro de 2023;  
 
INTERIOR 
 
Concedendo licença saúde aos seguintes servidores: 
 
Adolfo Fontes Tomaz, PJPI 212332, de Uberlândia, 08 (oito) dia(s), a partir de 15 de fevereiro de 2023; Adolfo Fontes Tomaz, 
PJPI 212332, de Uberlândia, 15 (quinze) dia(s), a partir de 23 de fevereiro de 2023, em prorrogação; Afia Valéria Ribeiro 
Camelo, PJPI 250514, de Coração de Jesus, 02 (dois) dia(s), a partir de 23 de fevereiro de 2023; Afia Valéria Ribeiro Camelo, 
PJPI 250514, de Coração de Jesus, 01 (um) dia(s), a partir de 27 de fevereiro de 2023, em prorrogação; Ana Cristina Resende 
Guimarães, PJPI 203265, de Santa Luzia, 03 (três) dia(s), a partir de 13 de fevereiro de 2023; Ana Paula Resende Campos, 
PJPI 195966, de Araguari, 01 (um) dia(s), a partir de 24 de fevereiro de 2023; André dos Santos da Silva, PJPI 206524, de 
Santa Luzia, 05 (cinco) dia(s), a partir de 13 de fevereiro de 2023; Beatriz de Almeida Faleiros, PJPI 225961, de Uberlândia, 02 
(dois) dia(s), a partir de 27 de fevereiro de 2023; Bernadete de Melo Pereira Barbalho, PJPI 96180, de Governador Valadares, 
02 (dois) dia(s), a partir de 23 de fevereiro de 2023; Carlos Augusto do Prado, PJPI 221598, de Santa Vitória, 02 (dois) dia(s), a 
partir de 23 de fevereiro de 2023; Cecília Felizardo de Oliveira Ruela, PJPI 158626, de Governador Valadares, 05 (cinco) dia(s), 
a partir de 27 de fevereiro de 2023; Cintia Lemos Batista Casemiro, PJPI 194548, de São Romão, 01 (um) dia(s), a partir de 06 
de fevereiro de 2023; Cintia Lemos Batista Casemiro, PJPI 194548, de São Romão, 01 (um) dia(s), a partir de 07 de fevereiro 
de 2023, em prorrogação; Cláudia Menezes de Morais Rosa, PJPI 32615, de Governador Valadares, 04 (quatro) dia(s), a partir 
de 21 de fevereiro de 2023, em prorrogação; Denis Lucciani de Assis Bacelar, PJPI 261396, de Poços de Caldas, 01 (um) 
dia(s), a partir de 16 de dezembro de 2022, em prorrogação; Diana Nunes Coelho, PJPI 339952, de Esmeraldas, 01 (um) 
dia(s), a partir de 06 de fevereiro de 2023; Dulcilene Barbosa Silva Ozório, PJPI 195610, de Várzea da Palma, 01 (um) dia(s), a 
partir de 17 de fevereiro de 2023; Edivan Rodrigues dos Santos, PJPI 203364, de Janaúba, 01 (um) dia(s), a partir de 16 de 
fevereiro de 2023; Eliete Pereira Anacleto Gonçalves, PJPI 240135, de Divinópolis, 01 (um) dia(s), a partir de 28 de março de 
2023; Evilton Luiz Almeida, PJPI 105262, de São Francisco, 05 (cinco) dia(s), a partir de 23 de fevereiro de 2023; Graziella 
Viçoso Branjione, PJPI 280750, de Ponte Nova, 02 (dois) dia(s), a partir de 23 de fevereiro de 2023; Gustavo Ribas Rezende, 
PJPI 340026, de Brumadinho, 05 (cinco) dia(s), a partir de 27 de fevereiro de 2023; Josiane Pereira Cunha Mendes, PJPI 
243543, de Contagem, 60 (sessenta) dia(s), a partir de 01 de março de 2023, em prorrogação; Karla Cristine Coelho 
Lamounier, PJPI 213942, de Governador Valadares, 07 (sete) dia(s), a partir de 24 de fevereiro de 2023; Lívia Renata Girotto, 
PJPI 226878, de Ituiutaba, 01 (um) dia(s), a partir de 16 de fevereiro de 2023; Maria Aparecida Vilela Oliveira, PJPI 250225, de 
Ituiutaba, 01 (um) dia(s), a partir de 16 de fevereiro de 2023; Maria das Graças Dourado Gonçalves Seixas, PJPI 281998, de 
Manga, 05 (cinco) dia(s), a partir de 13 de fevereiro de 2023; Marilani Reis Silveira Silva, PJPI 53256, de Francisco Sá, 01 (um) 
dia(s), a partir de 17 de fevereiro de 2023; Marilani Reis Silveira Silva, PJPI 53256, de Francisco Sá, 13 (treze) dia(s), a partir 
de 23 de fevereiro de 2023, em prorrogação; Marta Alves Gomes Fonseca, PJPI 191486, de Montes Claros, 30 (trinta) dia(s), a 
partir de 24 de fevereiro de 2023; Mirna Aparecida de Oliveira Jager Leal, PJPI 188201, de Uberaba, 12 (doze) dia(s), a partir 
de 27 de fevereiro de 2023, em prorrogação; Nelma Borges Machado, PJPI 62950, de Contagem, 01 (um) dia(s), a partir de 17 
de fevereiro de 2023, em prorrogação; Nelma Borges Machado, PJPI 62950, de Contagem, 02 (dois) dia(s), a partir de 23 de 
fevereiro de 2023, em prorrogação; Obedes Pires Valverde, PJPI 66803, de Ipatinga, 30 (trinta) dia(s), a partir de 10 de 
fevereiro de 2023; Pedro Messias Moreira Barbosa, PJPI 340141, de Uberlândia, 02 (dois) dia(s), a partir de 27 de fevereiro de 
2023; Raquel Souza Lima, PJPI 267633, de Conceição do Mato Dentro, 01 (um) dia(s), a partir de 12 de fevereiro de 2023; 
Renata Barbosa Fernandes Costa, PJPI 303123, de Curvelo, 01 (um) dia(s), a partir de 19 de janeiro de 2023; Ronaldo Coelho 
de Pinho, PJPI 221861, de Contagem, 02 (dois) dia(s), a partir de 16 de fevereiro de 2023, em prorrogação; Rosângela Neves 
Paulino Moreno, PJPI 183277, de Governador Valadares, 20 (vinte) dia(s), a partir de 15 de fevereiro de 2023, em prorrogação; 
Simone Candido de Araújo Lima, PJPI 52712, de Contagem, 02 (dois) dia(s), a partir de 26 de janeiro de 2023, em 
prorrogação; Simone Cardoso Neves, PJPI 312348, de Grão-mogol, 02 (dois) dia(s), a partir de 23 de fevereiro de 2023; 
Valéria Souza Ramos, PJPI 158535, de Pedro Leopoldo, 01 (um) dia(s), a partir de 15 de fevereiro de 2023, em prorrogação; 
Valquíria Adriana de Oliveira Vasco, PJPI 222364, de Contagem, 03 (três) dia(s), a partir de 22 de fevereiro de 2023; Valquíria 
Oliveira Martins, PJPI 49296, de Itaúna, 01 (um) dia(s), a partir de 01 de março de 2023, em prorrogação; Vera Lúcia da Silva, 
PJPI 101287, de Coromandel, 04 (quatro) dia(s), a partir de 14 de fevereiro de 2023; Walysson Silva, PJPI 62844, de Betim, 01 
(um) dia(s), a partir de 24 de fevereiro de 2023; Wesley Mendes Alves, PJPI 106765, de Porteirinha, 08 (oito) dia(s), a partir de 
18 de janeiro de 2023;  
 
Retificando comunicado anterior: 
 
Joval Alves Soares Júnior, PJPI 129122, de Piumhi, 02 (dois) dia(s), a partir de 16 de fevereiro de 2023; Lúcia Maria Botelho 
Weikert, PJPI 192492, de Unaí, 04 (quatro) dia(s), a partir de 24 de fevereiro de 2023, em prorrogação;  
 
Segunda Instância 
 
Concedendo licença saúde aos seguintes servidores: 
 
Andréa Cristina Soares Batista, TJ 42044, de Belo Horizonte, 02 (dois) dia(s), a partir de 16 de fevereiro de 2023, em 
prorrogação; Antonio Carlos Giglio, TJ 72181, de Belo Horizonte, 02 (dois) dia(s), a partir de 23 de fevereiro de 2023; Carla 
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Cristina de Castro, TJ 80457, de Belo Horizonte, 01 (um) dia(s), a partir de 28 de fevereiro de 2023; Carla Lucia Raposo Nery, 
TJ 72967, de Belo Horizonte, 02 (dois) dia(s), a partir de 01 de março de 2023; Danielle Roberta Aguiar Brum de Almeida, TJ 
80325, de Belo Horizonte, 01 (um) dia(s), a partir de 24 de fevereiro de 2023; Francis Rose de Souza Nogueira, TJ 66225, de 
Belo Horizonte, 03 (três) dia(s), a partir de 23 de fevereiro de 2023; Gláucia Pinheiro Mota, TJ 80788, de Belo Horizonte, 01 
(um) dia(s), a partir de 24 de fevereiro de 2023; Maria Florêncio da Costa, TJ 78352, de Belo Horizonte, 15 (quinze) dia(s), a 
partir de 20 de fevereiro de 2023, em prorrogação; Nathan Starling Hibson Magalhães, TJ 62331, de Belo Horizonte, 01 (um) 
dia(s), a partir de 27 de fevereiro de 2023, em prorrogação; Patrícia Vaz de Melo Kubitschek, TJ 91744, de Belo Horizonte, 30 
(trinta) dia(s), a partir de 30 de janeiro de 2023; Patrícia Vaz de Melo Kubitschek, TJ 91744, de Belo Horizonte, 01 (um) dia(s), a 
partir de 01 de março de 2023, em prorrogação; Regina Naves Coelho dos Santos, TJ 24380, de Belo Horizonte, 03 (três) 
dia(s), a partir de 22 de fevereiro de 2023; Rita de Cássia Bello Santos, TJ 9027, de Belo Horizonte, 02 (dois) dia(s), a partir de 
23 de fevereiro de 2023; Rita de Cássia Pacheco Elian, TJ 21022, de Belo Horizonte, 02 (dois) dia(s), a partir de 23 de 
fevereiro de 2023; Valéria Santiago Queiroz Borges, TJ 92007, de Belo Horizonte, 03 (três) dia(s), a partir de 26 de fevereiro de 
2023, em prorrogação;  
 
 

SEGUNDA VICE-PRESIDÊNCIA 
 

ESCOLA JUDICIAL DESEMBARGADOR EDÉSIO FERNANDES 
 

DIRETORIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 
 

Diretora Executiva: Ana Paula Andrade Prosdocimi da Silva 
 

GERÊNCIA DE ESTÁGIO E CONCURSOS  
Gerente: Marcelo Caldeira Gandra 

  
SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTUDANTES DE CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO E 

FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS E NAS COMARCAS DE BARBACENA, BELO HORIZONTE, BETIM, CONTAGEM, CONSELHEIRO LAFAIETE, 

DIVINÓPOLIS, GOVERNADOR VALADARES, IPATINGA, JUIZ DE FORA, MONTES CLAROS, PASSOS, RIBEIRÃO DAS 
NEVES, SANTA LUZIA, SETE LAGOAS, TEÓFILO OTONI, UBERABA, UBERLÂNDIA E VARGINHA, INCLUÍDOS OS 

JUIZADOS ESPECIAIS 
  

EDITAL N° 02/2022 
  

CONVOCAÇÃO 
  
De ordem do Excelentíssimo Desembargador Renato Luís Dresch, Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais e Superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, a EJEF convoca candidatos do 
curso de graduação em Direito, classificados na Seleção Pública em epígrafe para a Secretaria do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais e Comarca de Belo Horizonte, nos termos do Capítulo 13 do Edital nº 02/2022. 
 
A EJEF informa que o prazo previsto no subitem 13.4 do edital, para apresentação da documentação descrita no subitem 
13.4.1, será contado em dias úteis. 
 
Em atenção ao disposto no subitem 13.3, alínea A, do Edital, a EJEF informa que após esta publicação será encaminhado e-
mail aos convocados, da Capital, contendo informações e esclarecimentos. 
 
A relação dos candidatos convocados, alunos do curso de Direito, encontra-se ao final deste Caderno Administrativo. 
 
Belo Horizonte, 01 de março de 2023. 
 
Diretoria Executiva de Desenvolvimento de Pessoas 
 
 
SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTUDANTES DE CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO E 

FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS E NAS COMARCAS DE BARBACENA, BELO HORIZONTE, BETIM, CONTAGEM, CONSELHEIRO LAFAIETE, 

DIVINÓPOLIS, GOVERNADOR VALADARES, IPATINGA, JUIZ DE FORA, MONTES CLAROS, PASSOS, RIBEIRÃO DAS 
NEVES, SANTA LUZIA, SETE LAGOAS, TEÓFILO OTONI, UBERABA, UBERLÂNDIA E VARGINHA, INCLUÍDOS OS 

JUIZADOS ESPECIAIS 
  

EDITAL N° 02/2022 
 

CONVOCAÇÃO  
 

De ordem da(a) MM. Juiz(a) de Direito e Diretor(a) do Foro da Comarca de Teófilo Otoni, convoca-se candidatos do curso de 
graduação em Direito, classificados na Seleção Pública em epígrafe, para a referida Comarca, nos termos do Capítulo 13 do 
Edital nº 02/2022. 
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Informa-se que o prazo previsto no subitem 13.4 do edital, para apresentação da documentação descrita no subitem 13.4.1, é 
contado em dias úteis. 
 
Em atenção ao disposto no subitem 13.3, alínea A, do Edital, informa-se que após esta publicação será encaminhado e-mail 
ao(s) convocado(s) contendo informações e esclarecimentos. 
 
A relação dos candidatos convocados, alunos do curso de Direito, encontra-se ao final deste Caderno Administrativo. 
 
Belo Horizonte, 01 de março de 2023. 
 
Direção do Foro da Comarca de Teófilo Otoni 
 
 
SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTUDANTES DE CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO E 

FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS E NAS COMARCAS DE BARBACENA, BELO HORIZONTE, BETIM, CONTAGEM, CONSELHEIRO LAFAIETE, 

DIVINÓPOLIS, GOVERNADOR VALADARES, IPATINGA, JUIZ DE FORA, MONTES CLAROS, PASSOS, RIBEIRÃO DAS 
NEVES, SANTA LUZIA, SETE LAGOAS, TEÓFILO OTONI, UBERABA, UBERLÂNDIA E VARGINHA, INCLUÍDOS OS 

JUIZADOS ESPECIAIS 
  

EDITAL N° 02/2022 
 

CONVOCAÇÃO  
 

De ordem da(a) MM. Juiz(a) de Direito e Diretor(a) do Foro da Comarca de Uberlândia, convoca-se candidatos do curso de 
graduação em Direito, classificados na Seleção Pública em epígrafe, para a referida Comarca, nos termos do Capítulo 13 do 
Edital nº 02/2022. 
 
Informa-se que o prazo previsto no subitem 13.4 do edital, para apresentação da documentação descrita no subitem 13.4.1, é 
contado em dias úteis. 
 
Em atenção ao disposto no subitem 13.3, alínea A, do Edital, informa-se que após esta publicação será encaminhado e-mail 
ao(s) convocado(s) contendo informações e esclarecimentos. 
 
A relação dos candidatos convocados, alunos do curso de Direito, encontra-se ao final deste Caderno Administrativo. 
 
Belo Horizonte, 01 de março de 2023. 
 
Direção do Foro da Comarca de Uberlândia 

 
 

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 
Gerente: Inah Maria Szerman Rezende 

 
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE FORMAÇÃO 

Gerente: Lorena Assunção Belleza Colares 
 

1º Congresso dos Centros de Inteligência do Poder Judiciário -  
 “Tratamento adequado de conflitos e Gestão de Precedentes nos Centros de Inteligência”  

 
Modalidade: Presencial e a distância, por meio de transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da EJEF 

 
RETIFICAÇÃO 

 
De ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Desembargador José 
Arthur de Carvalho Pereira Filho, do Excelentíssimo Senhor 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais e Coordenador-Geral do Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais, Desembargador Alberto Vilas Boas, e do 
Excelentíssimo Senhor 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e Superintendente da Escola 
Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEF, Desembargador Renato Dresch, em parceria com o Tribunal Regional 
Federal da 6ª Região, presidido pela Desembargadora Mônica Jacqueline Sifuentes, comunicamos que estarão abertas as 
inscrições para o 1º Congresso dos Centros de Inteligência do Poder Judiciário - “Tratamento adequado de conflitos e 
Gestão de Precedentes nos Centros de Inteligência”, conforme abaixo especificado: 
 
1. PÚBLICO AO QUAL SE DESTINA: Magistradas, magistrados, assessoras, assessores, assistentes de gabinete, 
servidoras, servidores, estagiários, estagiárias, colaboradoras terceirizadas, colaboradores terceirizados do TJMG e do TRF6 e 
público externo. 
 
2. OBJETIVO: Ao final da ação educacional, espera-se que o(a) participante seja capaz de reconhecer as metodologias 
que auxiliam o tratamento adequado de conflitos e o gerenciamento de precedentes nos Centros de Inteligência Judiciários. 
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4. HORÁRIOS E LOCAIS DE REALIZAÇÃO:  
15/3/2023 - das 9h30 às 12 - Pré-evento - Plenário do Órgão Especial  do TJMG - Av. Afonso Pena, 4.001 - Serra - BH/MG 
(Pré-evento para apresentação dos painéis/artigos doutrinários – não será certificado; não compõe carga horária do Congresso 
e não será transmitido ao vivo). 
15/3/2023 - das 15h30 às 18h30 – Palestras e Debates - Plenário do Órgão Especial  do TJMG - Av. Afonso Pena, 4.001 - 
Serra - BH/MG. 
16/3/2023 - das 8h30 às 12h e das 14h às 17h30 – Oficinas - Auditório da EJEF e salas 1, 06 e 07  (Ed. Mirafiori, 40,  17º e 18º 
andares) - Centro - BH/MG.  
17/3/2023 – das 8h30 às 12h – Palestras e Debates - Plenário do Órgão Especial  do TJMG - Av. Afonso Pena, 4.001 - Serra - 
BH/MG. 
 
5. CARGA HORÁRIA TOTAL: 12, sendo: 
Palestras e Debates nos dias 15 e 17/3/2023: 5h30 
Oficinas no dia 16/3/2023 (público alvo indicado): 6h30 
 
6. DAS MODALIDADES, Nº DE VAGAS E LINKS DE INSCRIÇÕES:  
6.1.  Para as palestras e debates - 1º e 3º dia (modalidade presencial): 120 vagas: 
https://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur2161 
6.2.  Para as palestras e debates - 1º e 3º dia (modalidade a distância, por meio de transmissão ao vivo pelo canal do 
Youtube da EJEF): 1500 vagas https://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur2037 
6.3.  Para as oficinas (modalidade presencial dia 16/03/2023, para público indicado pelo Centro de Inteligência da Justiça 
de Minas Gerais): 80 vagas: https://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur2162  
6.4. As vagas para a modalidade presencial serão preferencialmente destinadas aos integrantes dos Centros de 
Inteligência, representantes de Tribunais que demandarem treinamento para os respectivos Centros de Inteligência, e para as 
delegações de Tribunais. 
6.5. Em caso de indeferimento da inscrição na modalidade presencial, esta será deferida para a modalidade virtual, 
observado o limite de vagas e a ordem de inscrição. 
 
7. DAS INSCRIÇÕES: 
7.1. A(O) participante deverá acessar o sistema SIGA a partir das 10h do dia 15 de fevereiro até as 23h59min do dia 10 
de março de 2023 e clicar no link da modalidade de participação escolhida. Em seguida, preencher ou atualizar seus dados de 
cadastro no formulário e, ao final, clicar no botão seus dados de cadastro e clicar no botão “Confirmar o pedido de inscrição”. 
7.1.1.  O público indicado para participar das Oficinas, deverá também efetuar sua inscrição para as Palestras e Debates 
no link descrito no item 6.1 (Palestras e debates modalidade presencial) 
7.2. Os campos CPF e senha, preenchidos durante o procedimento de inscrição, serão utilizados, respectivamente, para 
login e senha de acesso ao ambiente virtual do curso, devendo ser anotados pelo candidato, como forma de lembrete. 
7.3. As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição, observado o público-alvo e o número de vagas, 
dispostos neste edital; 
7.4. As inscrições validadas poderão ser consultadas no <http://www.siga.tjmg.jus.br>, por meio do ícone “Painel do 
Estudante”, a partir das 10h do dia 13 de março. 
7.5. Serão excluídas: 
7.5.1. Inscrições daquelas(es) que compartilharem o mesmo endereço de e-mail.  
7.5.2. Inscrições daquelas(es) que não pertencem ao público ao qual se destina, descrito neste Edital. 
 
8.   PRÉ-REQUISITOS TECNOLÓGICOS PARA ACESSO À TRANSMISSÃO AO VIVO: 
8.1.  Possuir ou ter acesso a um computador multimídia, capaz de reproduzir áudios e vídeos; 
8.2.  Ter acesso à Internet, com velocidade mínima de conexão de 256 kbps; 
8.3.  Possuir endereço de correio eletrônico (e-mail) válido, atual e de uso exclusivo da(o) aluna(o); 
8.4.  Possuir Sistema Operacional e Navegador de Internet bem como Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader 
Windows Media Player instalados e atualizados; 
8.5.  Computador com acesso ao Youtube. 
 
9.  ACESSO À TRANSMISSÃO AO VIVO: 
9.1.  Acessar a página eletrônica da EJEF: www.ejef.tjmg.jus.br/ e clicar no Banner do curso, o qual estará disponível. 
 
10. CRITÉRIOS PARA CERTIFICAÇÃO: 
10.1. As(os) participantes serão aprovadas(os) e certificadas(os) se obtiverem 100% (cem por cento) de frequência, aferida 
por meio de assinatura de lista de presença, disponível no local do evento. 
10.2. Para a modalidade a distância, as(os) participantes serão aprovadas(os) e certificadas(os) se registrarem sua 
presença por meio do link que será disponibilizado pela equipe da EJEF durante a transmissão ao vivo, nos dias 15 e 
17/3/2023. 
10.3. O certificado poderá ser retirado eletronicamente pelo endereço: www.siga.tjmg.jus.br, 5 dias úteis após o término da 
ação.  
 
11. AVALIAÇÃO DE REAÇÃO: A avaliação de reação será realizada pelas(os) participantes, ao final da ação, mediante 
questionário que terá como finalidade a verificação da qualidade da ação educacional, o constante aperfeiçoamento das 
estratégias adotadas e a qualificação dos docentes. 
 
12. DO CANCELAMENTO DA PARTICIPAÇÃO: A necessidade de cancelamento da matrícula deverá ser comunicada 



Diário do Judiciário Eletrônico/TJMG                                      Administrativo                                                                                                               
 

Disponibilização: 1 de março de 2023 
Publicação: 2 de março de 2023 

 

dje.tjmg.jus.br Edição nº: 40/2023 
 

Página 26 de 77 
 

  

 

pelo Canal Fale Conosco, no endereço www.siga.tjmg.jus.br. 
 
13. ESTIMATIVA DO MONTANTE DA DESPESA: R$65.850,00, que abrange despesas com logística 
13.1. Origem da receita: TJMG 
 
14. INFORMAÇÕES COMPLEMETARES: 
14.1. Ação educacional realizada pela EJEF, em atendimento à demanda do Centro de Inteligência da Justiça de Minas 
Gerais – CIJMG. 
14.2. Todas as informações relativas a essa ação educacional serão comunicadas às(aos) interessadas(os) via e-mail. A 
EJEF não se responsabiliza por e-mails retornados em função de caixa cheia, endereço eletrônico desatualizado ou não 
localizado, incorreto, desabilitado, mensagem bloqueada pelo Firewall/Antivírus. 
14.3. De acordo com as regras disciplinadas no artigo 9º, § 2º e 5º da Portaria 1409/PR/2022:  

“Art. 9º Será considerada como hora trabalhada a efetiva participação de servidor 
em atividades presenciais ou síncronas das ações educacionais internas. 
§2º Nos casos de participação por livre iniciativa do servidor, só serão consideradas 
como horas trabalhadas aquelas correspondentes ao período de participação efetiva 
durante a jornada de trabalho, desde que haja a autorização prévia do gestor 
imediato, facultada a inversão de turno.  
§5º Caso a participação em atividades presenciais de ações educacionais implique a 
impossibilidade de registro do ponto, o servidor poderá solicitar à EJEF o abono 
mediante preenchimento de formulário disponível no SEI”. (Formulário-EJEF-Abono 
de Ponto Curso).   

14.4. Outros esclarecimentos: Coordenação Administrativa de Formação I - COFOR I, por meio do  www.siga.tjmg.jus.br, 
clicar no ícone “Fale Conosco” ou por meio do telefone (31) 3247-8402/8765/8710 ou e-mails: georgia.carolina@tjmg.jus.br e 
cofor1.cursos@tjmg.jus.br. 
14.5. Edital publicado originalmente no dia 14 de fevereiro de 2023. 

 
 

Curso Direitos Indígenas sob o Enfoque da Justiça Estadual  
 

Modalidade: A distância com tutoria e aulas síncronas 
 

CONVOCAÇÃO 
 

Republicação 
 
De ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Desembargador José 
Arthur de Carvalho Pereira Filho, do 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG e 
Superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEF, Desembargador Renato Dresch e da 
Excelentíssima Senhora 3ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG, Desembargadora Ana 
Paula Nannetti Caixeta, convocamos para o Curso “Direitos Indígenas sob o Enfoque da Justiça Estadual”, conforme 
abaixo especificado:  
 
1. PÚBLICO AO QUAL SE DESTINA: Magistradas e Magistrados do TJMG convocados, conforme listagem ao final da 
publicação. 
 
2. OBJETIVO: Ao final do curso, espera-se que as(os) participantes sejam capazes de conduzir ações judiciais e 
atividades de justiça que envolvam os povos indígenas em território mineiro, bem como aplicar os métodos e conceitos 
trabalhados no curso para construir estratégias de ampliação do acesso à justiça estadual para as comunidades indígenas sob 
sua jurisdição. 
 
3. MODALIDADE: A distância com tutoria e aulas síncronas.  
 
4. DOCENTES:  
- Ana Paula Nannetti Caixeta: 3ª Vice-Presidente do TJMG; 
- Marcus Vinícius Mendes do Valle: Juiz de Direito do TJMG; 
- Matheus Moura Matias Miranda: Juiz de Direito do TJMG; 
- Rodrigo Arthuso Arantes Faria: Professor Universitário e Indigenista Especializado da FUNAI. 
 
5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
Unidade 1: Povos indígenas e política indigenista. 
Unidade 2: Direitos indígenas e jurisdição estadual. 
Unidade 3: Acesso à justiça e diálogo intercultural. 
Unidade 4: Boas práticas da justiça estadual em direitos indígenas.  
 
6. PERÍODO: 16/03 a 03/05/2023 
6.1. Com a realização de 2 aulas síncronas nos dias 21/3 e 18/4/2023, das 18h30 às 20h30.  
 
7. CARGA HORÁRIA TOTAL: 25h.  
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8. NÚMERO DE VAGAS: 30. 
 
9. DAS INSCRIÇÕES:  
9.1. A(O) participante listado ao final deste edital deverá acessar o sistema SIGA a partir das 10h do dia 16 de fevereiro 
até as 23h55min do dia 15 de março de 2023, por meio do formulário disponível no link 
https://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur2129  
9.2. Em seguida, preencher ou atualizar seus dados de cadastro no formulário e, ao final, clicar no botão seus dados de 
cadastro e clicar no botão “Confirmar o pedido de inscrição”; 
9.3. Os campos CPF e senha, preenchidos durante o procedimento de inscrição, serão utilizados, respectivamente, para 
login e senha de acesso ao ambiente virtual do curso, devendo ser anotados pelo candidato, como forma de lembrete; 
9.4. As vagas serão preenchidas observado o público-alvo e o número de vagas, dispostos neste edital; 
9.5. As inscrições validadas poderão ser consultadas no <http://www.siga.tjmg.jus.br>, por meio do ícone “Painel do 
Estudante”, a partir das 12h do dia 16 de março de 2023; 
9.6. A(O) participante inscrita(o) no curso automaticamente autoriza o uso de sua imagem e voz para a utilização nas 
ações da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, podendo ser compartilhada, a seu critério, com outras instituições 
públicas ou disponibiliza no canal do YouTube da EJEF. 
9.7. Serão excluídas: 
9.7.1. Inscrições daquelas(es) que compartilharem o mesmo endereço de e-mail; 
9.7.2. Inscrições daquelas(es) que não pertencem ao público ao qual se destina esta ação. 
 
10. PRÉ-REQUISITOS TECNOLÓGICOS: 
10.1. Possuir ou ter acesso a um computador multimídia, capaz de reproduzir áudios e vídeos;  
10.2. Acesso à Internet, com velocidade mínima de conexão de 256 kbps;  
10.3. Possuir endereço de correio eletrônico (e-mail) válido e atual; o e-mail deverá ser de uso exclusivo da(o) estudante e 
consultado, preferencialmente, diariamente;  
10.4. Sistema Operacional e Navegador de Internet atualizados. Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader e Windows 
Media Player instalados e atualizados; 
10.5. A ferramenta utilizada será o CISCO WEBEX. Para tanto, é necessário ter o aplicativo instalado no computador. A(o) 
estudante deverá clicar no link do curso e abrir o CISCO WEBEX no navegador;  
10.6. Para participação nas aulas síncronas recomenda-se a utilização da câmera e fone de ouvido. 
 
11. ACESSO AO CURSO: 
11.1. O curso será oferecido por meio da Internet, pelo endereço http://www.siga.tjmg.jus.br. Para acesso ao ambiente 
virtual do curso é necessário seguir as etapas: 
11.1.1. Clicar no ícone “Painel do Estudante” e inserir seu CPF (11 algarismos, sem separadores e espaços); 
11.1.2. Clicar no curso pretendido e digitar seu login (os 11 algarismos do CPF) e sua senha, tais como definidos na ocasião 
do preenchimento do formulário de inscrição; 
11.2. A(o) aluna(o) deverá ter disponibilidade para participar do curso no período mencionado, ler todo o conteúdo do curso 
e realizar atividades propostas e consultar com frequência o e-mail cadastrado no sistema, para verificar avisos, alertas, dentre 
outros. 
11.3. O ambiente do curso estará acessível a partir das 14h do dia 16 de março de 2023 e será encerrado às 23h59 do dia 
3 de maio de 2023.  
  
12. CRITÉRIOS PARA CERTIFICAÇÃO:  
12.1. As(os) participantes serão aprovadas(os) e certificadas(os) se obtiverem 75% (setenta e cinco por cento) de 
aproveitamento nas atividades propostas.  
12.2. Para as aulas síncronas a serem realizadas nos dias 21/3 e 18/4/2023, das 18h30 às 20h30, as(os) participantes 
deverão registrar a presença no link disponibilizado no ambiente do curso. 
12.3. O certificado poderá ser retirado eletronicamente pelo endereço: www.siga.tjmg.jus.br, a partir do dia 10 de maio de 
2023. 
 
13. AVALIAÇÃO DE REAÇÃO: A avaliação de reação será realizada pelas(os) participantes, ao final da ação, mediante 
questionário que terá como finalidade a verificação da qualidade da ação, o constante aperfeiçoamento das estratégias 
adotadas e a qualificação dos docentes. 
 
14. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO: As(os) magistradas(os) convocadas(os), caso não possam participar, 
deverão encaminhar a justificativa para o e-mail cofor1.certrificados@tjmg.jus.br, impreterivelmente, até o dia 15 de março de 
2023. 
 
15. ESTIMATIVA DO MONTANTE DA DESPESA: R$ 16.893,58 (Dezesseis mil e oitocentos e noventa e três reais e 
cinquenta e oito centavos), que abrangem despesas referentes ao pagamento de docentes. 
 
16. ORIGEM DA RECEITA: Dotação orçamentária do TJMG. 
 
17. ENFAM: Informamos que o curso está credenciado na ENFAM por meio da Portaria nº 17 de 8 de fevereiro de 2023. 
 
18. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
18.1. Todas as informações relativas a essa ação serão comunicadas às(aos) interessadas(os) via e-mail. A EJEF não se 
responsabiliza por e-mails retornados em função de caixa cheia, endereço eletrônico desatualizado ou não localizado, 
incorreto, desabilitado, mensagem bloqueada pelo Firewall/Antivírus;  
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18.2. Outros esclarecimentos: Coordenação Administrativa de Formação I - COFOR I. Contato: 3247-8780; 
cofor1.certificados@tjmg.jus.br; 
18.3. Edital publicado originalmente no dia 17 de fevereiro de 2023.  
 

LISTA DAS(OS) CONVOCADAS(OS) 
 

Magistrada(o) Comarca 

Ana Paula Lobo Pereira de Freitas Ouro Preto 

Cláudia Helena Batista Belo Horizonte 

Cláudia Regina Macegosso Belo Horizonte 

Clayton Rosa de Resende Belo Horizonte 

Daniel Henrique Souto Costa Januária 

Daniela Cunha Pereira Ibirité 

Emerson Chaves Motta Teófilo Otôni 

Hugo Silva Oliveira João Pinheiro 

Leopoldo Mameluque Belo Horizonte 

Letícia Machado Vilhena Dias Conceição do Mato Dentro 

Lívia Lúcia Oliveira Borba Belo Horizonte 

Manoel Carlos de Gouveia Soares Neto Presidente Olegário 

Maria Cristina Souza Trulio Santos Dumont 

Mariana de Lima Andrade Belo Horizonte 

Marixa Fabiane Lopes Rodrigues Belo Horizonte 

Otávio Scaloppe Nevony Minas Novas 

Rachel Cristina Silva Viégas Pitangui 

Rafaella Amaral de Oliveira Manhumirim 

Rafaella Rodrigues Moreira Lima Sabinópolis 

Raquel Discacciati Bello Belo Horizonte 

Renata Nascimento Borges Brumadinho 

Richardson Xavier Brant Belo Horizonte 

Solange de Borba Reimberg Patos de Minas 

Soraya Brasileiro Teixeira Belo Horizonte 

 
LISTA DAS(OS) CONVIDADAS(OS) 

 
Magistrada(o) Gabinete 

Alice de Souza Birchal 4ª GACIV 

Lailson Braga Baeta Neves 17ª GACIV 

Manoel dos Reis Morais 20ª GACIV 

Paulo Calmon Nogueira da Gama 7ª GACRI 

 Shirley Fenzi Bertão 11ª GACIV 

Valeria da Silva Rodrigues Queiroz 9ª GACRI 

 
 

 Atualização do Curso de Formação de Instrutoras para a Oficina “Relações Humanas no Trabalho” 
Turma 1  

 
Modalidade: Presencial  

 
De ordem do Excelentíssimo Senhor 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e Superintendente 
da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEF, Desembargador Renato Dresch, comunicamos que estarão 
abertas as inscrições para a ação educacional: Atualização do Curso de Formação de Instrutoras para a Oficina 
“Relações Humanas no Trabalho”, conforme abaixo especificado: 
 
1. PÚBLICO AO QUAL SE DESTINA: Servidoras ocupantes dos cargos Técnico Judiciário/ Especialidade Assistente 
Social Judicial e Técnico Judiciário/ Especialidade Psicólogo Judicial lotadas nas comarcas sede dos Núcleos Regionais da 
EJEF e anteriormente capacitadas pela EJEF para conduzir a Oficina Relações Humanas no Trabalho, conforme lista abaixo 
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2. OBJETIVO: Rever e atualizar os conteúdos técnicos da Oficina, os aspectos didáticos e as técnicas de manejo de 
grupo em sala de aula. 
Ao final da ação educacional, espera-se que as servidoras estejam aptas a conduzir a Oficina Relações Humanas no Trabalho, 
aplicando os conhecimentos técnicos necessários para a realização da atividade. 
 
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
• Diretrizes pedagógicas da EJEF; 
• Metodologias ativas; 
• Competências humanossociais, ética no trabalho e nos relacionamentos interpessoais e gestão de conflitos; 
• Técnicas de manejo de grupo em sala de aula; 
• Temáticas abordadas na Oficina Relações Humanas no trabalho: sensibilidade nas relações humanas; Relações 
Humanas no Trabalho: desafios e possibilidades; Cultivar bons relacionamentos: uma questão de atitude. 
 
4. DOCENTES:  
• Alessandra Souza Pinto Oliveira - Servidora do TJMG, Coordenadora da COGEX 
• Aline Ribeiro Mayrink Maia - Servidora do TJMG, Psicóloga 
• Jussara Maria Canuto - Servidora do TJMG, Psicóloga 
• Marília Miranda de Almeida - Coordenadora do NUDHS, Psicóloga 
• Rafael Niepce - Juiz de Direito do TJMG  
• Victor Thiago de Aguiar - Servidor do TJMG, Psicólogo 
• Waldeane Vieira – Coordenadora da COFOR1 
 
5. DATA E HORÁRIO: 02 de março 2023, das 8h30 às 17h30. 
 
6. LOCAL: Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes (EJEF): Rua Guajajaras, 40, Ed. Mirafiori - Centro, 
BH/MG. 
 
7. CARGA HORÁRIA: 8 horas.  
 
8. VAGAS: sete.   
 
9. INSCRIÇÕES: 
9.1. A(O) participante deverá acessar o sistema SIGA: www.siga.tjmg.jus.br, a partir das 10h do dia 24 de fevereiro até 
as 23h59min do dia 1º de março de 2023 e clicar no link do curso 
https://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur2174. Em seguida, preencher ou atualizar seus dados de cadastro 
no formulário e, ao final, clicar no botão seus dados de cadastro e clicar no botão “Confirmar o pedido de inscrição”. 
9.2. Os campos CPF e senha, preenchidos durante o procedimento de inscrição, serão utilizados, respectivamente, para 
login e senha de acesso ao ambiente virtual do curso, devendo ser anotados pelo candidato, como forma de lembrete. 
9.3. As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição, observado o público-alvo e o número de vagas, 
dispostos neste edital; 
9.4. Serão excluídas: 
9.4.1. Inscrições daquelas(es) que compartilharem o mesmo endereço de e-mail.  
9.4.2. Inscrições daquelas(es) que não pertencem ao público ao qual se destina, descrito neste Edital. 
 
10. DA IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS E SERVIDORES CONVOCADAS(OS):  
10.1. A impossibilidade de participação da(o) convocada(o) à ação educacional deverá ser justificada, impreterivelmente, 
até o dia 27 de fevereiro de 2023 por meio do endereço eletrônico cofor1.cursos@tjmg.jus.br, devendo a servidora ou o 
servidor informar: 
• motivo da não participação; 
• e-mail de seu gestor imediato. 
10.2. A justificativa da não participação será submetida à análise superior, sendo que, nos termos do art. 8º, § 2º da Portaria 
Conjunta nº 1409, de 3 de novembro de 2022, a servidora ou o servidor que não apresentar justificativa ou que não obtiver o 
deferimento ficará impedido de participar de outras ações educacionais, nos seguintes termos: 

Art. 8º Aqueles que se inscreveram livremente para participar de ação educacional 
com vagas limitadas e aqueles que foram convocados para participar de 
determinada ação educacional, caso não possam participar de nenhuma atividade 
ou daquelas necessárias à certificação, poderão apresentar justificativa, observando 
as regras descritas no edital de regência.  
(…)  
§ 2º Aquele que não apresentar ou não obtiver o deferimento da justificativa, poderá, 
a critério da Superintendência da EJEF, ficar impedido de participar de novas ações 
educacionais promovidas pela EJEF por determinado período, desde que tal 
possibilidade conste do edital de divulgação da respectiva ação ou de aviso da EJEF 
previamente publicado. 

10.3. As ausências em razão de afastamento previsto em lei ou regulamento deverão ser igualmente informadas pelo canal 
de comunicação citado no item 15.1. 
10.4. Excepcionalmente, no caso de ausência por motivo imprevisível, a justificativa poderá ser enviada na data de 
ocorrência do curso, mesmo que se dê após o prazo referido. 
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11.  DIÁRIAS E REEMBOLSO DE TRANSPORTE: Esclarecemos que o TJMG poderá conceder diárias, nos termos da 
Resolução 660/2011, Resolução 872/2018 e Portaria nº 2948/2013, complementada pela Portaria nº 4083/2018 para despesas 
de hospedagem e de alimentação.  
11.1.  Caso seja necessária a aquisição de bilhetes aéreos, estes deverão ser requisitados junto ao setor de compra do 
TJMG, por meio de formulário disponível no SEI, conforme Resolução nº 573/2008 alterada pela Resolução nº 799/2015 e 
regulamentada pela Portaria nº 2263/2008, bem como Portaria 3358/PR/2016. 
11.2.  No caso de reembolso de transporte, este poderá ser concedido conforme Resolução nº 573/2008, alterada pela 
Resolução nº 799/2015 e regulamentada pela Portaria nº 2263/2008.  
Ressaltamos, no entanto, que reservas de hospedagem deverão ser efetuadas pela(o) própria(a) participante.  
→ A Requisição de Diárias e o Reembolso de Transportes deverão ser solicitados pelo Sistema SEI e enviados para o COFOR 
I, em um mesmo processo. 
 
12. CRITÉRIOS PARA CERTIFICAÇÃO: 
12.1. Os(as) participantes serão aprovados(as) e certificados(as) se obtiverem 100% (cem por cento) de frequência da 
carga horária total, aferida por meio de assinatura de lista de presença no local.  
12.2. O certificado poderá ser retirado eletronicamente pelo endereço: www.siga.tjmg.jus.br, 5 dias úteis após o término da 
ação.  
 
13. AVALIAÇÃO DE REAÇÃO: A avaliação de reação será realizada pelas(os) participantes ao final da Ação 
Educacional,  mediante questionário enviado por meio de link para os e-mail cadastrados no SIGA, que terá como finalidade a 
verificação da qualidade do curso, o constante aperfeiçoamento das estratégias adotadas e a qualificação das(os) docentes. 
 
14. ESTIMATIVA DO MONTANTE DA DESPESA: R$6.682,50 que abrange despesas com logística. 
14.1. Origem da receita: TJMG 
 
15. INFORMAÇÕES COMPLEMETARES: 
15.1. Todas as informações relativas a essa ação educacional serão comunicadas às(aos) interessadas(os) via e-mail. A 
EJEF não se responsabiliza por e-mails retornados em função de caixa cheia, endereço eletrônico desatualizado ou não 
localizado, incorreto, desabilitado, mensagem bloqueada pelo Firewall/Antivírus. 
15.2. De acordo com as regras disciplinadas no artigo 9º da Portaria 1409/PR/2022:  

“Art. 9º Será considerada como hora trabalhada a efetiva participação de servidor 
em atividades presenciais ou síncronas das ações educacionais internas. 

15.3. Outros esclarecimentos: Coordenação Administrativa de Formação I - COFOR I, por meio do  www.siga.tjmg.jus.br, 
clicar no ícone “Fale Conosco” ou por meio do telefone (31) 3247-8765/8710 ou e-mail: cofor1.cursos@tjmg.jus.br. 
15.4. Edital publicado originalmente no dia 24 de fevereiro de 2023. 
 

Lista de convocadas: 
 

NOME LOCAL 

Ana Cláudia da Silva Junqueira Burd Núcleo Regional de Sete Lagoas 

Cinthia Núbia Nere de Oliveira Souza Núcleo Regional de Sete Lagoas 

Deborah Fortes Figueiredo Núcleo Regional de Conselheiro Lafaiete 

Érika Cristina Ribeiro Tavares Núcleo Regional de Divinópolis 

Fernanda Monteiro de Castro Bhona Núcleo Regional de Juiz de Fora 

Maria Angelina da Silva Leão Núcleo Regional de Contagem 

Sônia Cristina de Jesus Adão Núcleo Regional de Pouso Alegre 

 
 

CURSO INTRODUÇÃO AO PROGRAMA DE ESTÁGIO NO TJMG 
 

Modalidade: A distância 
 
De ordem do Excelentíssimo Senhor 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG e 
Superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEF, Desembargador Renato Dresch, comunicamos 
que estarão abertas as inscrições para o curso “Introdução ao Programa de Estágio no TJMG – Turma 1”, conforme abaixo 
especificado: 
 
1. PÚBLICO AO QUAL SE DESTINA: Candidatos(as) ao estágio no TJMG (Capital e Comarcas do Interior). 
(Obs: este curso é pré-requisito para realizar o estágio no TJMG) 
 
2. OBJETIVO GERAL: Ao final desta ação, espera-se que o(a) estagiário(a) do TJMG esteja preparado(a) para 
prosseguir o Programa de estágio do Tribunal, reconhecendo suas possibilidades de desenvolvimento profissional e pessoal. 
 
3. MODALIDADE: A distância e autoinstrucional. 
 
4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
Unidade I - Conhecendo o Poder Judiciário e o TJMG. 
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Unidade II - Regulamentação do estágio. 
Unidade III - Estágio no TJMG. 
Unidade IV – Ética: Condutas e atitudes. 
Depoimentos 
 
5. INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO: 1º de fevereiro a 30 de junho de 2023. 
A(O) estagiária(o) iniciará o curso após a sua admissão no sistema de estagiários - ES do TJMG. O término do curso deverá 
ocorrer, impreterivelmente, antes da data de início das atividades de estágio. 
(Obs.: o não cumprimento deste prazo poderá implicar no cancelamento da admissão do estagiário no TJMG). 
 
6. CARGA HORÁRIA: 12h. 
 
7. NÚMERO DE VAGAS: ilimitado. 
 
8. DAS INSCRIÇÕES: 
8.1.  PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: A partir do dia 25 de janeiro, as 10h, até as 23h59 do dia 20 de junho de 2023. 
8.2. PROCEDIMENTOS PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO: Após assinado o Termo de Compromisso e o Plano de 
Estágio, disponibilizado no processo SEI de admissão, a(o) estagiária(o) receberá orientações para acesso ao curso, conforme 
descrito abaixo: 
a) acessar o endereço www.siga.tjmg.jus.br e clicar em “Inscrições”; 
b) na página de inscrições, localizar o Curso “Introdução ao Programa de Estágio no TJMG”, clicar em “INSCRIÇÕES 
ABERTAS - CLIQUE AQUI”; 
c) em seguida, preencher ou atualizar no formulário seus dados de cadastro e clicar no botão “Confirmar o pedido de 
inscrição”; 
d) os campos CPF e senha, preenchidos durante o procedimento de inscrição, serão utilizados, respectivamente, para login e 
senha de acesso ao ambiente virtual do curso, devendo ser anotados pela(o) candidata(o) como forma de lembrete. Caso a(o) 
candidata(o) necessite atualizar a senha, deverá acessar o site www.siga.tjmg.jus.br e clicar na opção “Criar ou atualizar 
cadastro”. 
 
9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
9.1. Serão excluídas: 
• inscrições daquelas(es) que ainda não estão cadastrados no Sistema ES; 
• inscrições daquelas(es) que compartilharem o mesmo e-mail; 
• inscrições daquelas(es) que não pertencerem ao público deste curso, conforme item 1 deste edital. 
9.2. As inscrições confirmadas poderão ser verificadas no site www.siga.tjmg.jus.br, link: painel do estudante em até 2 dias 
úteis após a realização do pedido de inscrição pela(o) estagiária(o). 
 
10. PRÉ-REQUISITOS TECNOLÓGICOS:  
10.1. Possuir ou ter acesso a um computador multimídia, capaz de reproduzir áudios e vídeos;  
10.2. Ter acesso à Internet, com velocidade mínima de conexão de 256 kbps;  
10.3. Possuir endereço de correio eletrônico (e-mail) válido, atual e de uso exclusivo da(o) aluna(o), que deverá ser 
consultado, preferencialmente, diariamente; 
10.4. Possuir Sistema Operacional e Navegador de Internet bem como Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader e 
Windows Media Player instalados e atualizados. 
 
11. ACESSO AO CURSO: O curso será oferecido por meio da internet, pelo endereço www.siga.tjmg.jus.br. 
Para acesso ao ambiente virtual do curso, a(o) estudante deverá: 
11.1. Clicar no ícone “Painel do Estudante” e inseri seu CPF (10 algarismos sem separadores e espaços); 
11.2. Clicar no curso pretendido e digitar seu login (os 10 algarismos do CPF) e sua senha, tais como definidos na ocasião 
do preenchimento do formulário de inscrição. 
 
12. CRITÉRIOS PARA A CERTIFICAÇÃO: A(O) estudante deverá obter, no mínimo, 70%(setenta por cento) de 
aproveitamento no total de pontos distribuídos durante o curso para a obtenção do certificado da EJEF.  
12.1. Após a conclusão do curso o certificado será emitido e deverá ser retirado eletronicamente pelo endereço: 
www.siga.tjmg.jus.br, link: “Certificados virtuais”. 
 
13. AVALIAÇÃO DE REAÇÃO: Ao final do curso a(o) estudante apontará o seu grau de satisfação com relação ao tema, 
carga horária, informações novas oferecidas, uso do ambiente virtual, atividades, aplicabilidade dos conhecimentos, dentre 
outros. 
 
14. UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DO CURSO: A utilização e o download dos materiais do curso somente serão 
permitidos para uso pessoal da(o) estudantes, visando a facilitar o aprendizado dos temas tratados, sendo proibida a sua 
reprodução e a sua distribuição sem prévia autorização da EJEF. 
 
15. DO CANCELAMENTO DA PARTICIPAÇÃO: Caso haja a desistência do estágio será necessário o envio de 
justificativa pelo canal Fale Conosco, no endereço www.siga.tjmg.jus.br. 
 
16. ESTIMATIVA DO MONTANTE DA DESPESA: R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais) que abrange:  
 
- Despesas com honorários de docentes 
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17. ORIGEM DA RECEITA: Dotação orçamentária do TJMG. 
 
18. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
18.1. O Curso “Introdução ao Programa de Estágio no TJMG” é uma realização da Escola Judicial Desembargador Edésio 
Fernandes - EJEF 
18.2. Todas as informações relativas a esse curso serão comunicadas às(aos) interessadas(os) via e-mail. A EJEF não se 
responsabiliza por e-mails retornados em função de caixa cheia, endereço eletrônico desatualizado ou não localizado, 
incorreto, desabilitado, mensagem bloqueada pelo Firewall/Antivírus.  
18.3. Outros esclarecimentos: Coordenação de Seleção e Acompanhamento de Estagiários - COEST. Contato: 3247-
8956/8424, no horário de funcionamento do TJMG ou pelo canal do Fale Conosco no www.siga.tjmg.jus.br. 
18.4. Edital publicado originalmente no dia 24 de janeiro de 2023. 

 
 

OFICINA JURÍDICA E GERENCIAL 
 

Núcleo Regional da EJEF de Montes Claros 
 

(3ª RETIFICAÇÃO: alteração na lista de convocados) 
 

De ordem do Excelentíssimo Senhor 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e Superintendente 
da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEF, Desembargador Renato Dresch, comunicamos a abertura das 
inscrições para a Oficina Jurídica e Gerencial - Núcleo Regional da EJEF de Montes Claros, conforme abaixo especificado: 
 
1. PÚBLICO AO QUAL SE DESTINA:  
1.1.  Magistradas e magistrados de Comarcas integrantes do Núcleo Regional de Montes Claros, por livre inscrição, com 
convocação posterior para a finalidade prevista no subitem 6.3. deste edital.  
1.2.  Assessoras e assessores de Comarcas integrantes do Núcleo Regional de Montes Claros, por livre inscrição, com 
convocação posterior para a finalidade prevista no subitem 6.3. deste edital.  
1.3.  Gestoras e gestores, servidoras e servidores recém-empossados de Comarcas integrantes do Núcleo Regional de 
Montes Claros, por convocação, conforme listagem ao final deste edital. 
1.4.  Demais servidoras e servidores de Comarcas integrantes do Núcleo Regional de Montes Claros, por livre inscrição, 
com convocação posterior para a finalidade prevista no subitem 6.3. deste edital. 
 
2. COMARCAS DO NÚCLEO REGIONAL DE MONTES CLAROS (Portaria nº160/2VP/2022): 
2.1.  Bocaiúva 
2.2.  Brasília de Minas 
2.3.  Buenópolis 
2.4.  Coração de Jesus 
2.5.  Francisco Sá 
2.6.  Grão Mogol 
2.7.  Januária 
2.8.  Montes Claros 
2.9.  Pirapora 
2.10.  São Francisco 
2.11.  São João da Ponte 
2.12.  São Romão 
2.13.  Várzea da Palma 
 
3. OBJETIVO: Ao final da ação educacional, espera-se que o(a) participante seja capaz de analisar e debater sobre 
temas do direito, gerenciais e humanossociais, possibilitando a troca de experiências e conhecimento para o constante 
aprimoramento jurídico e gerencial. 
 
4. DATA: 10 de março de 2023. 
 
4. HORÁRIO:  
4.1.  Das 8 às 12h - Etapa gerencial, para magistrados(as), assessores(as), gestores(as), servidores(as) recém 
empossados(as) e demais servidores(as) de Comarcas integrantes do Núcleo Regional da EJEF de Montes Claros. 
4.2.  Das 13 às 15h - Etapa humanossocial, para assessores(as), gestores(as), servidores(as) recém empossados(as)  e 
demais servidores(as) de Comarcas integrantes do Núcleo Regional da EJEF de Montes Claros. 
4.3.  Das 13 às 15h - Etapa jurídica, para magistrados(as) de Comarcas integrantes do Núcleo Regional da EJEF de 
Montes Claros. 
4.3.1.  Havendo vagas remanescentes, poderão se inscrever também para a etapa jurídica assessores(as) de Comarcas 
integrantes do Núcleo Regional da EJEF de Montes Claros. 
4.3.2. Os(as) assessores(as) interessados(as),  não contemplados dentro do número de vagas disponíveis para a etapa 
jurídica, conforme descrito nos itens 4.3.1, 6.2.2 e 6.2.3, poderão ser contemplados na etapa humanossocial descria no item 
4.2, desde que haja vagas.  
 
5. CARGA HORÁRIA:  
5.1.  Para magistrados(as) e assessores(as) que participarem das Etapas Gerencial e Jurídica, a carga horária total será de 



Diário do Judiciário Eletrônico/TJMG                                      Administrativo                                                                                                               
 

Disponibilização: 1 de março de 2023 
Publicação: 2 de março de 2023 

 

dje.tjmg.jus.br Edição nº: 40/2023 
 

Página 33 de 77 
 

  

 

6 horas. 
5.2.  Para assessores(as), gestores(as), servidores(as) e demais servidores(as), que participarão das etapas Gerencial e 
Humanossocial, a carga horária total será de 6 horas. 
 
6. NÚMERO DE VAGAS:  
6.1.  165 vagas para a Oficina Gerencial e Humanossocial, destinadas prioritariamente ao público-alvo convocado, sendo: 
6.1.1.  30 vagas para servidoras e servidores recém-empossados de Comarcas integrantes do Núcleo Regional da EJEF de 
Montes Claros, por convocação. 
6.1.2.  52 gestoras e gestores de Comarcas integrantes do Núcleo Regional da EJEF de Montes Claros, por convocação. 
6.1.3.  32 vagas para assessores(as) de Comarcas integrantes do Núcleo Regional da EJEF de Montes Claros, por livre 
inscrição. 
6.1.4.  11 vagas para servidoras e servidoras do Núcleo Regional de Montes Claros, por meio de inscrição livre, que não 
pertencem ao público descrito nos subitens 6.1.1., 6.1.2. e  6.1.3., utilizando-se o critério de ordem de recebimento dos pedidos 
de inscrição.  
6.2.  40 vagas para a Oficina Gerencial e Jurídica, destinadas prioritariamente ao público-alvo dos subitens 6.2.1. e 6.2.2, 
sendo: 
6.2.1.  34 vagas para magistradas e magistrados de Comarcas integrantes do Núcleo Regional da EJEF de Montes Claros, 
por livre inscrição. 
6.2.2.  6 vagas para assessoras e assessoras de Comarcas integrantes do Núcleo Regional da EJEF de Montes Claros, por 
livre inscrição, utilizando-se o critério de ordem de recebimento dos pedidos. 
6.2.3.  Em caso de não preenchimento das vagas previstas no subitem 6.2.1, a EJEF poderá aumentar o número de vagas 
do item 6.2.2. para que os(as) assessores(as) interessados(as) de Comarcas integrantes do Núcleo Regional da EJEF de 
Montes Claros possam se inscrever, utilizando-se o critério de ordem de recebimento dos pedidos. 
6.3.  Os(as) magistrados(as), assessores(as) e servidores(as) não convocados(as) que realizarem suas inscrições serão 
convocadas(o)s posteriormente, com envio de ofício e publicação dos nomes no DJe e na página da EJEF, para fins de 
percepção de diárias de viagem, conforme preconiza o artigo 1º. da Resolução nº. 660/2011. 
 
7. LOCAL  DE REALIZAÇÃO:  
7.1. Etapa Gerencial - Salão do Tribunal do Júri – Fórum Gonçalves Chaves - Rua Raimundo Penalva, nº 70 – Bairro Vila 
Guilhermina, Montes Claros/MG. 
7.2. Etapa Humanossocial - Salão do Tribunal do Júri - Fórum Gonçalves Chaves - Rua Raimundo Penalva, nº 70 – Bairro 
Vila Guilhermina, Montes Claros/MG. 
7.3. Etapa Jurídica – Sala da EJEF Fórum Gonçalves Chaves - Rua Raimundo Penalva, nº 70 – Bairro Vila Guilhermina, 
Montes Claros/MG. 
 
8. DAS INSCRIÇÕES: 
8.1. Para se inscrever, o(a) interessado(a) deverá acessar o sistema SIGA através dos links informados no subitem 8.7, a 
partir das 10 horas do dia 14 de fevereiro até as 23h59min do dia 3 de março de 2023. 
8.2. Em seguida, preencher ou atualizar seus dados de cadastro no formulário e, ao final, clicar no botão “Confirmar o 
pedido de inscrição”. 
8.3. Os campos CPF e senha, preenchidos durante o procedimento de inscrição, serão utilizados, respectivamente, para 
login e senha de acesso ao ambiente virtual do curso, devendo ser anotados pelo candidato como forma de lembrete. 
8.4. As vagas serão preenchidas de acordo com o disposto no item 6 deste edital. 
8.5. As inscrições validadas poderão ser consultadas no endereço <http://www.siga.tjmg.jus.br>, por meio do ícone “Painel 
do Estudante”, a partir do dia 8 de março de 2023. 
8.6. Serão excluídas: 
8.6.1. Inscrições daqueles(as) que compartilharem o mesmo endereço de e-mail. 
8.6.2. Inscrições daqueles(as) que não pertencem ao público ao qual se destina, descrito no item 1 deste edital. 
8.7. Dos períodos e links para inscrições: 
8.7.1.  Para gestores(as) e servidores(as) recém-empossados(as), por convocação, e para assessores(s) e demais 
servidores(as), por meio de livre inscrição: 
A partir das 10h do dia 14 de fevereiro até as 23h59min do dia 03 de março de 2023, clicar no link: 
https://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur2159 para participar da Oficina Gerencial e Humanossocial.  
8.7.2.  Para magistrados(as) e assessores(as), por livre inscrição: 
A partir das 10h do dia 13 de fevereiro até as 23h59min do dia 3 de março de 2023, clicar no link: 
https://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur2160 para participar da Oficina Gerencial e Jurídica.  
8.8.  O TJMG poderá conceder diárias, nos termos da Resolução nº 660/2011, Resolução nº 813/2016, Portaria nº 
2948/2013 e Portaria nº 4083/2018, atualizada pela Portaria nº 5461/2021, para despesas de hospedagem e de alimentação. 
8.8.1.  A reserva de hospedagem deverá ser efetuada pelo(a) próprio(a) participante. 
8.9.  No caso de reembolso de transporte, este poderá ser concedido, conforme Resolução nº 573/2008, alterada pela 
Resolução nº 799/2015 e Portaria nº 2263/2008. 
8.10.  A Requisição de Diárias e o Reembolso de Transportes deverão ser solicitados pelo Sistema SEI e enviados para o 
setor COFIP, em um mesmo processo. 
8.11.  Caso seja necessária a aquisição de bilhetes aéreos, estes deverão ser requisitados junto ao setor de compra do 
TJMG, por meio de formulário disponível no SEI, conforme Resolução nº 573/2008 alterada pela Resolução nº 799/2015 e 
regulamentada pela Portaria nº 2263/2008. 
 
9. CRITÉRIOS PARA CERTIFICAÇÃO: 
9.1. Os(As) participantes serão aprovados(as) e certificadas(os) se obtiverem 100% (cem por cento) de frequência, aferida 
por meio de assinatura de listas de presença disponíveis no local do evento. 
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9.1.1.  Os(As) magistrados(as) e assessores(as) deverão assinar as listas de presença da Oficina Gerencial, no turno da 
manhã, e da Oficina Jurídica, no turno da tarde, para comprovar 100% de frequência. 
9.1.2.  Os(As) assessores(as), gestores(as), servidores(as) recém-empossados(as) e demais servidores(as) deverão assinar 
as listas de presença da Oficina Gerencial, no turno da manhã, e da Oficina Humanossocial, no turno da tarde, para comprovar 
100% de frequência. 
9.2. O certificado poderá ser retirado eletronicamente pelo endereço: www.siga.tjmg.jus.br, a partir do dia 17 de março de 
2023. 
 
10. AVALIAÇÃO DE REAÇÃO: 
 A avaliação de reação será realizada pelos(as) participantes, ao final da ação, mediante questionário que terá como finalidade 
a verificação da qualidade da ação educacional, o constante aperfeiçoamento das estratégias adotadas e a qualificação dos 
docentes. 
 
11.   DA IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO: 
11.1.  Dos(as) gestores(as) e servidores(as) recém empossados(as) convocados(as):  
Os(as) gestores(as) e servidores(as) recém empossados(as) convocados(as) que não puderem atender a esta convocação 
deverão enviar justificativa para o e-mail cofip@tjmg.jus.br, impreterivelmente, até o dia 7 de março de 2023, com as 
informações abaixo, a partir das quais será analisada a possibilidade de concessão de dispensa do curso pela Diretoria 
Executiva de Desenvolvimento de Pessoas - DIRDEP/EJEF: 
- No Campo Assunto: Inserir nome do Curso / Ação de Formação ou Aperfeiçoamento. 
- No Corpo da Correspondência: Inserir o nome completo do servidor, vara, comarca, justificativa e informar o e-mail do 
superior imediato. 
11.2.   Dos assessores(as) e servidores(as)  não convocados(as):  
 Os(As) servidores(as) que se inscreverem livremente serão convocados posteriormente pela EJEF para a finalidade do 
subitem 6.3. deste edital, e deverão, caso não possam comparecer devido algum afastamento previsto em lei ou regulamento 
ou por fato imprevisível, apresentar justificativa à Diretoria Executiva de Desenvolvimento de Pessoas – DIRDEP, na forma do 
subitem 11.1. deste edital. 
11.3.   Nos termos do art. 8º, 2º, da Portaria Conjunta nº 1.409 de 3 de novembro de 2022, a servidora ou o servidor que não 
apresentar justificativa, ou que não obtiver o deferimento de dispensa, poderá, a critério da Superintendência da EJEF, ficar 
impedido de participar de novas ações educacionais da EJEF, nos seguintes termos: 

Art. 8º Aqueles que se inscreveram livremente para participar de ação educacional 
com vagas limitadas e aqueles que foram convocados para participar de 
determinada ação educacional, caso não possam participar de nenhuma atividade 
ou daquelas necessárias à certificação, poderão apresentar justificativa, observando 
as regras descritas no edital de regência. 
(...) 
§ 2º Aquele que não apresentar ou não obtiver o deferimento da justificativa, poderá, 
a critério da Superintendência da EJEF, ficar impedido de participar de novas ações 
educacionais promovidas pela EJEF por determinado período, desde que tal 
possibilidade conste do edital de divulgação da respectiva ação ou de aviso da EJEF 
previamente publicado.  

11.4.  A impossibilidade de participação decorrente de fato imprevisível também deverá ser comunicada pelo e-mail 
cofip@tjmg.jus.br, no prazo de até 5 (cinco) dias após a data do ocorrido. 
11.5.  O afastamento previsto em lei ou regulamento não exime o servidor do dever de comunicar à EJEF quanto à ausência 
no curso, a ser enviada para o e-mail citado. 
11.6.  Dos(as) magistrados(as)  que se inscreverem:  
Os(As) magistrados(as) que se inscreverem livremente serão convocados posteriormente pela EJEF para a finalidade do 
subitem 6.3. deste edital, e deverão, caso não possam comparecer devido algum afastamento previsto em lei ou regulamento 
ou por fato imprevisível, apresentar justificativa ao Desembargador Segundo Vice-Presidente do TJMG e Superintendente da 
EJEF, através do e-mail cofip@tjmg.jus.br. 
 
12. ESTIMATIVA DO MONTANTE DA DESPESA:  
R$ R$.153.946,66, valor esse que abrange despesas com logística, custeio de diárias dos participantes, lanches, honorários 
dos docentes e passagens  aéreas. 
 
13. ORIGEM DA RECEITA: Dotação orçamentária do TJMG. 
 
14. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
14.1.  Todas as informações relativas a esta ação educacional serão comunicadas aos(às) interessados(as) via e-mail. A 
EJEF não se responsabiliza por e-mails retornados em função de caixa cheia, endereço eletrônico desatualizado ou não 
localizado, incorreto, desabilitado, mensagem bloqueada pelo Firewall/Antivírus. 
14.2. Para outros esclarecimentos: Coordenação Administrativa de Formação Inicial e Pós-graduação - COFIP, pelo  
endereço www.siga.tjmg.jus.br, ícone “Fale Conosco”, por meio do telefone (31) 3247-8772 ou e-mail: cofip@tjmg.jus.br. 
14.3   Edital publicado originalmente no dia 14 de fevereiro de 2023. 

 
GESTORES(AS) CONVOCADOS(AS): 

 
Comarca Nome 

BOCAIÚVA Delcídio Antunes Vieira Júnior 
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João Hilton Magalhães de Castro 

Walquíria Maria Pinheiro Folgado 

Giliana Vieira Soares da Silva 

BRASÍLIA DE MINAS 

Leonardo Botelho Escobar 

Pedro Bento Neto 

Vânia dos Santos Ribeiro 

BUENÓPOLIS 
Kátia Valéria Pires Bispo Antunes 

Meire Mendes Nadú Abasse 

CORAÇÃO DE JESUS 
Cecilia Prates de Matos Miranda 

Daniela Rocha Gonçalves Amaral 

FRANCISCO SÁ 
Eliene Aparecida de Souza Prado  

Jonice de Cássia Aguiar 

GRÃO-MOGOL 
Altamiro Candido Vieira 

Henrique Gomes Silva 

JANUÁRIA 

Ana Amelia Santos Cordeiro Murta 

Elisabete Costa Souza Farias 

Leila Liliane Santos Ribeiro 

Romilton Rodrigues dos Santos 

Liz Lorena Viana Lima 

MONTES CLAROS 

Alipio Barbosa Filho 

Denise Pereira Coelho 

Edson Gomes Dias 

Fabiano Patrício Melo 

Iris de Fátima Barbosa Mota Leite 

Janine Maria Costa Oliveira 

José Edmilson da Silva 

Juliana Cardoso Eleutério Guedes 

Luciana Aparecida Martins Lafeta 

Márcio Alexandre Teles 

Maria Eurídice Veloso Rodrigues 

Marilene Silva Ribeiro Vieira 

Maryan Ribeiro de Oliveira 

Paulo Canela Filho 

Rosiney Mendes Ferreira Gomes 

Salviana Simões Canela da Paixão 

PIRAPORA 

Delbi Wandeir Santos Oliveira 

Luciana de Cássia Conceição Lima 

Márcia Heloíza Fonseca 

Marina Kono Watanabe 

Warley Humberto de Jesus Carvalho 

SÃO FRANCISCO 
José Mendes Peixoto 

Rosenilda Gomes de Sena e Silva 

SÃO JOÃO DA PONTE 
Edilene Gomes Vieira Pimenta  

Moisés Gusmão Júnior 

SÃO ROMÃO Maria Beatriz de Matos Nunes 

VÁRZEA DA PALMA 

Adahir Maria Gribel Castro Machado 

Walter Augusto Morais de Castro Machado  

Wesley Pereira da Costa 
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SERVIDORES(AS) RECÉM EMPOSSADOS(AS) CONVOCADOS(AS):  
 

Comarca Nome 

BOCAIÚVA 

Eduardo Dias da Rocha 

Eliseu Cardoso de Matos 

Fernanda Torres Custódio 

Isabella Teresa Silva Souto 

Larissa Souza Santos 

Luiz Henrique da Silva Cardoso 

Noádia Ferreira Magalhães 

BRASÍLIA DE MINAS Phellipe Bryan Guerra Batista 

CORAÇÃO DE JESUS 
Ellen Souza Moreira 

Jean Fábio Gomes Veloso 

FRANCISCO SÁ Bianca Ribeiro Honorato 

GRÃO MOGOL Natanael Fernandes Gonçalves 

JANUÁRIA 

Fernanda Matos Ferreira 

Jose Augusto Dias Cruz 

Juciane Francisca Dos Santos 

Luiz Carlos Da Silva Braga 

Priscila Melo Lopes Evangelista 

Valdeci Ribeiro Gonçalves 

PIRAPORA Núbia Ribeiro Caldeira Santos 

SÃO FRANCISCO 
Lidiane Caroline Lima Santos 

Tamiris Luzia Cardoso Almeida 

SÃO JOÃO DA PONTE 

Emanuelle Costa Maria 

Patricia Soares Machado 

Suzanne Giusy Dias Oliveira 

SÃO ROMÃO Luiz Henrique Martins Vieira 

VÁRZEA DA PALMA 

Adimara Félix De Souza 

Mayara Pereira De Andrade 

Paula Renata Ribeiro Dos Santos Peres 

Viviane Da Silva Marques 
 

ASSESSORES(AS) CONVOCADOS(AS):  
 

Comarca Nome 

BOCAIÚVA Caio Felipe Monteiro Silveira 

CORAÇÃO DE JESUS Gabriela Oliveira Lima 

MONTES CLAROS 

Alphonsus Frederico Antunes Domingos 

Flávio Henrique Cardoso Silva 

Gabriela Caldeira Mendes 

Jair Augusto dos Santos Júnior 

Karen Cheila Andrade Santos 

Maílson Ferreira de Almeida 
 

JUÍZES(AS) CONVOCADOS(AS):  
 

Comarca Nome 

BOCAIÚVA 
Sônia Maria Fernandes Marques 

Vivian Lopes Pereira de Figueiredo 

FRANCISCO SÁ Fernanda Mendonça Silva Terra 

JANUÁRIA André de Melo Silva 
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MONTES CLAROS 

Evandro Cangussu Melo 

Fausto Geraldo Ferreira Filho 

Maria Isabela Freire Cardoso 

Vitor Luís de Almeida 

 
SERVIDORES(AS) CONVOCADOS(AS):  

 

Comarca Nome 

MONTES CLAROS Daybson Silva Andrade 

 
 

Workshop Mediação e Gestão de Conflitos da empresa em crise 
 

Modalidade: presencial 
 

Convocação 
 
De ordem do Excelentíssimo Senhor 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e Superintendente 
da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEF, Desembargador Renato Dresch, comunicamos que estão 
abertas as inscrições para o Workshop Mediação e Gestão de Conflitos da empresa em crise, conforme abaixo 
especificado: 
 
1. PÚBLICO AO QUAL SE DESTINA: 
Discentes do curso de Pós-graduação lato sensu em Direito Empresarial com ênfase em Falência e Recuperação de Empresas 
da EJEF, por convocação, conforme listagem ao final deste edital. 
 
2. OBJETIVO: Ao final desta ação educacional, espera-se que o participante seja capaz de relacionar e contextualizar 
os atuais e principais entraves e desafios do judiciário para a conciliação e mediação empresarial, elaborar e aplicar as 
possíveis soluções para o(s) caso(s), considerando seus entraves e desafios e reconhecer o papel e a importância de cada 
representante no processo de conciliação e mediação empresarial. 
 
3. MODALIDADE: Presencial. 
 
4. DATA DE REALIZAÇÃO: 13 de março de 2023. 
 
5. HORÁRIO: Das 9h às 12h e das 13h às 18h. 
 
6. PROGRAMAÇÃO: 
- 09 às 12h - Mesa redonda com exposição dialogada; 
- 13 às 18h - Oficinas de simulação e discussão de casos. 
 
7. DOCENTES: 
Mariana Freitas de Souza - Professora da Universidade Candido Mendes, Professora de Direito (Pós-Graduação) da IBMEC, 
Professora de Direito (Pós-Graduação) do Centro de Estudos e Pesquisas, Professora de Direito (Pós-graduação)do Fundação 
Getúlio Vargas, Professora de Mediação da Escola Superior de Advocacia, Professora de Negociação e Mediação da Escola 
da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, Coordenadora do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, Mediadora da 
Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Rio de Janeiro, Mediadora do Núcleo das Varas Empresariais do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro.  Advogada. 
Samantha Mendes Longo - Membro do Grupo de Trabalho de recuperação judicial criado pelo Conselho Nacional de Justiça. 
Membro do Comitê Gestor de Conciliação do Conselho Nacional de Justiça. Secretária das Comissões de Recuperação 
Judicial e de Mediação, ambas do Conselho Federal da OAB. Presidente da Comissão de Relação com o Poder Judiciário na 
OAB/RJ. Conselheira da OAB/RJ. Membro do Comitê Acadêmico do IBAJUD. Professora da EMERJ, da ESAJ/TJRJ e de 
cursos de pós-graduação na PUC/PR, UNINOVE/SP, dentre outros. Palestrante em eventos nacionais e internacionais. Autora 
de diversos artigos. Advogada. 
 
8. CARGA HORÁRIA: 8h 
 
9. NÚMERO DE VAGAS: 
39 vagas para o público constante no item 1 deste edital. 
 
10. LOCAL DE REALIZAÇÃO: Nas dependências da EJEF - Rua Guajajaras, nº 40, 17º andar, sala nº 7, Centro, Belo 
Horizonte/MG. 
 
11. DA DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO: 
Não será necessário que os participantes desta ação educacional, descritos no item 1 deste edital,  realizem inscrição para 
participação, uma vez que ela faz parte da carga horária obrigatória do curso de Pós-graduação lato sensu em Direito 
Empresarial com ênfase em Falência e Recuperação de Empresas, no qual já estão todos matriculados. 
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12. AVALIAÇÃO DE REAÇÃO: Ao final do curso o(a) estudante apontará o seu grau de satisfação com relação às 
docentes, tema, carga horária, informações novas oferecidas, aplicabilidade dos conhecimentos, dentre outros. 
 
13. DA IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO: 
Os discentes que não puderem atender a esta convocação deverão enviar justificativa para o e-mail cofip@tjmg.jus.br, 
impreterivelmente, até o dia 7 de março de 2023, com as informações abaixo, a partir das quais será analisada a possibilidade 
de concessão de dispensa do curso Desembargador Segundo Vice-Presidente e Superintendente da EJEF: 
- No Campo Assunto: Inserir nome da ação educacional. 
- No Corpo da Correspondência: Inserir o nome completo do magistrado/servidor, vara/câmara e justificativa. 
 
14. ESTIMATIVA DO MONTANTE DA DESPESA: R$ 3.585,80 (três mil quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta 
centavos), valor esse que abrange despesas com retribuição financeira das docentes e lanche para os participantes. 
 
15. ORIGEM DA RECEITA: Dotação orçamentária do TJMG. 
 
16. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
16.1.  Todas as informações relativas à ação educacional  serão comunicadas aos(às) interessados(as) via e-mail. Desta 
forma, mantenha seu endereço eletrônico sempre atualizado no cadastro do SIGA. O TJMG não se responsabiliza por e-mails 
retornados em função de caixa cheia, endereço eletrônico desatualizado ou não localizado, incorreto, desabilitado, mensagem 
bloqueada pelo Firewall/Antivírus. 
16.2.  Outras informações: GEFOR/Coordenação Administrativa de Formação Inicial e Pós-Graduação – COFIP, pelo e-mail 
cofip6@tjmg.jus.br ou pelo telefone: 3247-8772. 
16.3.   Edital publicado originalmente no dia 28 de fevereiro de 2023. 
 

Lista de convocados: 
 

NOME 

Adilon Cláver de Resende 

Adriana Garcia Rabelo 

Alan Santos Caldeira 

Ana Paula dos Santos 

Anna Beatriz de Oliveira Moura 

Bernardo Cordeiro Kaufmann 

Christian Patric Durães de Resende 

Cláudia Helena Batista 

Danilo Corrêa Lima de Carvalho 

Débora Corrêa Lemos de Carvalho 

Débora Freitas Abreu 

Evandro Sérgio Lopes da Silva 

Felipe Ribeiro Santiago Santos 

Flávio Barros Moreira 

Franciele Pereira Nascimento Albuquerque 

Gislene Franco Lobato de Faria 

Glenda Casalecchi Ferrari 

Henrique Maggi Hermont 

Isabel Cristina Ferreira Diniz 

Ivan Hasenclever de Lima Borges 

Jade Rabello de Rezende 

Josiane de Castro Dias 

Joyce Caroline Rodrigues 

Karine Mielle Michel dos Anjos 

Lucas Naback Toniolo 

Luciana Costa de Sales 

Lucianne Carvalho de Toledo 

Luiz Gustavo Nascimento Gonçalves Torres 

Marcos Hilario Rodrigues Moutinho 
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Matheus Ferreira de Oliveira 

Máyra Augusto de Carvalho 

Naynara Cristina da Silva Costa 

Paulo Rogério de Souza Abrantes 

Pedro Parcekian 

Ricardo Vaz de Oliveira Lima 

Roberto Oliveira Araújo Silva 

Susan Pereira 

Tiago Infantini dos Santos 

Viviane Patrícia Leite Ferreira 

 
 

Extrato 
 

Curso O sistema brasileiro de precedentes e sua operacionalidade estratégica no TJMG  
 
1.  Público ao qual se destina: Magistradas, magistrados, assessoras, assessores, servidoras e servidores do TJMG, 
dentre convocadas(os) e de livre inscrição, considerando a seguinte ordem de preferência: 
1º - magistradas(os) convocadas(os) e de livre inscrição; 
2º - servidoras e servidores convocadas(os);  
3º - servidoras e servidores de livre inscrição. 
1.1. Serão destinadas até 30 (trinta) vagas para magistrados, convocados e inscritos, que atuem fora da região 
metropolitana de Belo Horizonte e necessitem de diárias de viagem para participar da aula prática, observada a ordem de 
inscrição. 
1.2. Ultrapassado o limite estabelecido no item 1.1, será assegurado ao magistrado, convocado e inscrito, vaga para a 
próxima turma do curso, prevista para o segundo semestre de 2023. 
 
2.  Objetivo: Ao final do curso, espera-se que a(o) aluna(o) seja capaz de compreender o sistema brasileiro de 
precedentes qualificados, identificando-os e fazendo a sua adequada aplicação, a fim de agilizar e simplificar a prestação 
jurisdicional. 
 
3.  Modalidade: Semipresencial, com tutoria e aula presencial. 
 
4.  Período: 28/2 a 3/4/2023. 
 
5.  Data e horário da aula presencial: 28/3/2023, das 8h45 às 16h. 
 
6.  Carga Horária: 34h.  
 
7.  Inscrições: As inscrições estarão abertas a partir das 10h do dia 14 de fevereiro de 2023 até as 23h55min do dia 24 
de fevereiro de 2023, por meio do formulário disponível no link https://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur2147 
 
8.  Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 17 de fevereiro de 2023, que também poderá ser acessado pelo site da 
EJEF. 
 

Selecionados a participar do curso de acordo com o que dispõe o item 1 do edital: 
  

COMARCA MAGISTRADA(O) 

Belo Horizonte/MG Christyano Lucas Generoso 

Belo Horizonte/MG Fabiana da Cunha Pasqua 

Belo Horizonte/MG Flávia Birchal de Moura 

Belo Horizonte/MG Geraldo David Camargo 

Belo Horizonte/MG Igor Queiroz 

Belo Horizonte/MG José Maurício Cantarino Villela 

Belo Horizonte/MG José Ricardo dos Santos de Freitas Véras 

Belo Horizonte/MG Marcelo da Cruz Trigueiro 

Belo Horizonte/MG Nicolau Lupianhes Neto 

Belo Horizonte/MG Osvaldo Oliveira Araújo Firmo 

Belo Horizonte/MG Rafael Guimarães Carneiro 

Belo Horizonte/MG Raimundo Messias Júnior 
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Belo Horizonte/MG Renan Chaves Carreira Machado 

Belo Horizonte/MG Renato Luiz Faraco 

Belo Horizonte/MG Roberto Apolinário de Castro 

Belo Horizonte/MG Wenderson de Souza Lima 

Capelinha/MG Camila Gonçalves de Souza Vilela 

Carmo do Paranaíba/MG Rogério Roriz de Castro Barbo 

Corinto/MG Frederico Malard de Araújo 

Curvelo/MG Manoel Jorge de Matos Junior 

Divinópolis/MG José Antônio Maciel 

Divinópolis/MG Juliano Abrantes Rodrigues 

Divinópolis/MG Marlúcio Teixeira de Carvalho 

Divinópolis/MG Núbio de Oliveira Parreiras 

Francisco Sá/MG Fernanda Mendonça Silva Terra 

Grão-Mogol/MG Reginaldo Palhares Junior 

Jacinto/MG Letícia Fontes Guedes 

Juiz de Fora/MG Ivone Campos Guilarducci Cerqueira 

Medina/MG Arnon Argolo Matos Rocha 

Minas Novas/MG Otávio Scaloppe Nevony 

Mutum/MG Diógenes Serra Azul Albuquerque 

Nova Lima/MG Maria Juliana Albergaria dos Santos Costa 

Nova Serrana/MG Rômulo dos Santos Duarte 

Novo Cruzeiro/MG Samira da Cunha Ribeiro Morais 

Paraguaçu/MG Paula Ozi Silva Rosalin de Oliveira 

Paraopeba/MG Maiara Nuernberg Philippi 

Passos/MG Aline Martins Stoianov 

Patrocínio/MG Walney Alves Diniz 

Pedra Azul/MG Flávia Braga Corte Imperial 

Poços de Caldas/MG Carlos Alberto Pereira da Silva 

Poços de Caldas/MG Edmundo José Lavinas Jardim 

Poços de Caldas/MG Tânia Marina de Azevedo Grandal Coelho 

Ribeirão das Neves/MG Mariana Siani 

Rio Casca/MG Marcos Paulo Coutinho da Silva 

Rio Pardo de Minas/MG Mairon Henrique Rodrigues Branquinho 

Sabinópolis/MG Rafaella Rodrigues Moreira Lima 

Santa Bárbara/MG Marcos Botega 

Santa Maria do Suaçuí/MG Vaneska de Araujo Leite 

Tupaciguara/MG Roberto Bertoldo Garcia 

Uberaba/MG Régia Ferreira de Lima 

Uberlância/MG Luís Eusébio Camuci 

Unaí/MG Alissandra Ramos Machado de Matos 

Unaí/MG Rafael Lopes Lorenzoni 

 
 

SERVIDORA(OR) LOTAÇÃO 

Alessandra Coelho Dutra Gabinete Des. Marco Aurelio Ferenzini 

Alexandre Rodrigues Vieira Gabinete do Des. Júlio Cezar Guttierrez Vieira Baptista 

Ana Cristina Silva Fonseca Gabinete do Des. Saulo Versiani Penna 

Ana Laura Gomide de Castro Gabinete do Des. Joemilson Donizetti Lopes 

Ana Paula Alves Macena Gabinete do Des. José Américo Martins da Costa 

Beatriz Aparecida Moreira Pereira Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais 
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Beatriz Monteiro de Castro Casassanta Assessoria da 3ª Vice-Presidência 

Camila Gomes Machado Gabinete do Des. Octávio de Almeida Neves 

Carolina Castelo Branco Brandão de Alencar Centro de Aperfeiçoamento Gerencial de Segunda Instância 

Evaldo Oliveira Alcântara Gabinete do Des. Armando Freire 

Fabiana Reis Brandao Nunes Carneiro Gabinete do Des. Fábio Torres de Sousa 

Fábio da Silva Pedrosa Gabinete da Des. Lílian Maciel Santos 

Gabrielle Xavier Ribeiro Gabinete Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga 

Jordana Gerken Almada de Abreu Ferreira Gabinete da Des. Evangelina Castilho Duarte 

Liliane D Agostini Briquet Gabinete da 1ª Vice-Presidência 

Liliane Santo Rodrigues Gabinete Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga 

Marco Tulio Marques Gabinete do Des. Raimundo Messias Júnior 

Marcus Antonio Sander Rodrigues Júnior Assessoria da 1ª Vice-Presidência 

Mariana Parreiras Gonçalves Gabinete JD Convocado Renan Chaves Carreira Machado 

Matheus Antonio Guimaraes Silva Gabinete do Des. Fernando de Vasconcelos Lins 

Naiara de Castro Campolina Gabinete da Des. Áurea Maria Brasil Santos Perez 

Nicole Resende Chaves Assessoria da 1ª Vice-Presidência 

Patrícia Xavier dos Santos Gabinete do Des. Fabiano Rubinger de Queiroz 

Paula Bracarense Rodrigues Resende Assessoria da 3ª Vice-Presidência 

Paula Leão de Almeida Gabinete do Des.Osvaldo Oliveira Araújo Firmo 

Paula Tângari Fernandes Figueiredo Gabinete do Des. Alberto Vilas Boas 

Silvimar Eugênio Alves Gabinete do Des. Maurício Torres Soares 

Virgínia Bastos Penido Gabinete do Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto 

Viviane Toledo Moreira Gabinete do Des. Alberto Diniz Junior 

 
 

Extrato 
 

Curso Desvendando Precedentes - Tema 7: Precedentes e litigância predatória 
 
1.  Público ao qual se destina: Magistradas, magistrados, assessoras, assessores, assistentes de gabinete, servidoras, 
servidores, estagiárias, estagiários, colaboradoras terceirizadas e colaboradores terceirizados do TJMG e público externo. 
 
2.  Objetivo: Ao final da ação educacional, espera-se que a(o) participante seja capaz de reconhecer o aspecto tratado a 
respeito do sistema brasileiro de precedentes qualificados e a gestão do sistema no âmbito do TJMG. 
 
3.  Modalidade: A distância, com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da EJEF. 
 
4.  Data e Horário: 9 de março de 2023, das 10 às 11h.  
 
5.  Carga Horária: 1h.  
 
6.  Inscrições: As inscrições estarão abertas a partir das 10h do dia 24 de fevereiro de 2023 até as 23h59min do dia 7 de 
março de 2023, por meio do formulário disponível no link: https://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur2170 
 
7.  Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 23 de fevereiro de 2023, que também poderá ser acessado pelo site da 
EJEF. 

 
 

Extrato 
 

Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
 
1.  Público ao qual se destina: Magistradas, magistrados, servidoras, servidores, estagiárias, estagiários, colaboradoras 
terceirizadas e colaboradores terceirizados do TJMG e público externo. 
 
2.  Objetivo: Ao final da ação, espera-se que a(o) participante seja capaz de reconhecer o plano de ação global para a 
construção de um desenvolvimento sustentável. 
 
3.  Modalidade: A distância e autoinstrucional. 
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4.  Carga horária: 24h. 
 
5.  Inscrições: A(O) participante deverá acessar o sistema SIGA a partir das 10h do dia 28 de fevereiro até as 23h59min 
do dia 16 de março de 2023, por meio do formulário disponível no link  
https://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur2126 
 
6.  Período do curso: 20 de março a 26 de abril de 2023. 
 
7.  Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 17 de fevereiro de 2023 que também poderá ser acessado no 
site da EJEF. 
 

 
Extrato 

 
Aspectos Práticos da Regularização Fundiária Urbana (REURB) em Minas Gerais 

 
Modalidade: A distância, com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da EJEF. 

 
1. PÚBLICO AO QUAL SE DESTINA: Magistradas e Magistrados, servidoras, servidores, estagiárias, estagiários, 
colaboradoras terceirizadas e colaboradores terceirizados do TJMG e público externo. 
 
2. OBJETIVO: Ao final da ação educacional, espera-se que os(as) participantes sejam capazes de reconhecer as 
medidas destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano, como fonte de solução 
de conflitos. 
 
3. MODALIDADE: a distância, com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da EJEF. 
 
4. CARGA HORÁRIA TOTAL: 1h30. 
 
5. INSCRIÇÕES: A A(O) participante deverá acessar o sistema SIGA a partir das 10h do dia 24 de fevereiro a 10 de 
março de  2023, por meio do formulário disponível no link:  https://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur2167 
 
6. DATA DE REALIZAÇÃO: 14/3/2023, das 10 às 11h30 
 
7. Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 24 de fevereiro de 2023 que também poderá ser acessado no site da 
EJEF. 

 
 

Extrato 
 

CURSO "ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO" 
 
1. Público ao qual se destina: Magistradas, magistrados, servidoras, servidores, estagiárias, estagiários, colaboradoras 
terceirizadas, colaboradores terceirizados do TJMG e público externo. 
 
2. Objetivo: Ao final do curso, espera-se que as(os) participantes sejam capazes de compreender e aplicar os 
conhecimentos  adquiridos sobre a administração do tempo no seu dia a dia. 
 
3. Modalidade: A distância. 
 
4. Carga Horária: 6h.  
 
5. Inscrições: No sistema SIGA, a partir das 10h do dia 23 de fevereiro até às 23h55 do dia 09 de março de 2023. 
 
6. Período do curso: 14 a 27 de março de 2023.    
 
7. Edital publicado no DJe, originalmente, no dia 14 de fevereiro 2023, que também poderá ser acessado no site 
da EJEF. 

 
 

Extrato 
 

Curso: ADOÇÃO INTERNACIONAL E O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR – TURMA 14 
 

1. Público ao qual se destina:  
Público Interno TJMG: Magistradas, magistrados, servidoras, servidores, estagiárias e estagiários do TJMG. Público Externo 
ao TJMG: membros e servidoras e servidores da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude; profissionais atuantes nos 
Grupos de Apoio à Adoção do Estado de Minas Gerais; profissionais vinculados aos programas de acolhimento institucional ou 
familiar (coordenadores, assistentes sociais e psicólogos); representantes dos organismos credenciados na Comissão Estadual 
Judiciária de Adoção (CEJA); estudantes de direito, serviço social, psicologia; comissários da infância e juventude; advogadas 
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e advogados; além de equipes técnicas das Comissões Estaduais Judiciárias de Adoção e Varas da Infância e Juventude dos 
demais Estados da Federação.  
Obs.: O público externo ao TJMG será pré-selecionado pela CEJA e também deverá seguir os procedimentos para inscrição no 
curso, conforme especificado no Item 8 deste Edital. 
 
2. Objetivo: Ao final da ação educacional, espera-se que as(os) participantes sejam capazes de distinguir os 
procedimentos afetos à adoção internacional, diferenciando-a da adoção nacional; identificar os casos em que a adoção 
internacional é indicada e analisar as consequências de eventuais preconceitos e inseguranças ainda existentes sobre o 
assunto. 
 
3. Modalidade: A distância, autoinstrucional 
 
4. Carga horária: 20h 
 
5. Inscrições: das 10h do dia 15 de fevereiro de 2023 até as 23h55 do dia 28 de fevereiro de 2023, por meio do link: 
https://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur2164. 
 
6. Período do curso: de 2 a 29 de março de 2023. 
 
7. Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 14 de fevereiro de 2023, podendo ser acessado no site da 
EJEF. 

 
 

Extrato 
 

Curso de Aperfeiçoamento em Conciliação e Mediação Judiciais 
 
1. Público ao qual se destina: Conciliadoras/conciliadores e mediadoras/mediadores judiciais certificadas/certificados, 
cadastradas/cadastrados no ConciliaJud, preferencialmente atuantes em CEJUSCs e JESPs. 
 
2. Objetivo: Ao final da ação educacional, espera se que a/o participante seja capaz de conduzir atendimentos 
autocompositivos com excelência na aplicação de ferramentas e princípios da mediação e da conciliação, em conformidade 
com a Resolução 125/2010 do CNJ, a Lei 13140/2015 e o Código de Processo Civil, bem como a política de tratamento 
adequado dos conflitos desenvolvida pelo TJMG. 
 
3. Modalidade: A distância, com aulas síncronas. 
 
4. Carga horária: 30h. 
 
5. Inscrições: das 14h do dia 27 de fevereiro até às 23h59 do dia 13 de março de 2023. 
 
6. Período do curso: de 29 de março a 2 de junho de 2023, com aulas síncronas nos dias 23 e 25 de maio de 2023, de 
14 às 17h. 
 
7. Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 25 de fevereiro de 2023, podendo ser consultado na página da 
EJEF. 
 

 
Extrato 

 
CURSO "SAÚDE EM CENA" 

 
1. Público ao qual se destina: Magistradas, Magistrados, servidoras, servidores, estagiárias, estagiários colaboradoras 
terceirizadas e colaboradores terceirizados do TJMG e público externo. 
 
2. Objetivo: Ao final da ação educacional, espera-se que as(os) participantes sejam capazes de reconhecer hábitos 
saudáveis que podem trazer impacto sobre o seu estilo de vida, resultando em benefícios físicos, mentais, emocionais e 
sociais.. 
 
3. Modalidade: A distância. 
 
4. Carga Horária: 24h.  
 
5. Inscrições: No sistema SIGA, a partir das 10h do dia 23 de fevereiro até às 23h55 do dia 06 de março de 2023. 
 
6. Período do curso: 08 de março a 13 de abril de 2023.    
 
7. Edital publicado no DJe, originalmente, no dia 23 de janeiro 2023, que também poderá ser acessado no site da 
EJEF. 
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Extrato 

 
Curso USE - Uso Seguro e Eficiente da Energia - Turma 2 

 
1.  Público ao qual se destina: Magistradas, magistrados, servidoras, servidores, estagiárias, estagiários, colaboradoras 
e colaboradores terceirizados do TJMG e público externo. 
 
2.  Objetivo: Ao final da ação educacional, espera-se que o participante seja capaz de identificar os cuidados 
necessários para conviver com as redes de energia, evitando acidentes e salvando vidas, disseminando informações sobre o 
uso seguro da energia de forma a impulsionar a cultura da segurança e torná-la um valor para todos.  
 
3.  Modalidade: A distância e autoinstrucional.  
 
4.  Carga horária: 40h. 
 
5.  Inscrições: a partir das10h do dia 23 de fevereiro até as 23h59min do dia 09 de março de 2023, por meio do 
formulário disponível no link https://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur2109  
 
6.  Período do curso: 13/03 a 15/05/2023. 
 
7.  Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 16 de fevereiro de 2023, que também poderá ser acessado no 
site da EJEF. 

 
 

Extrato 
 

Palestra  
 

Caminhos na Adoção: encontros e desencontros entre crianças, adolescentes, famílias e profissionais da área –  
Turma 8 

  
1.  Público ao qual se destina: Magistradas, magistrados, assessoras, assessores, assistentes de gabinete, servidoras, 
servidores, estagiárias, estagiários, colaboradoras terceirizadas e colaboradores terceirizados do TJMG e público externo. 
 
2.  Objetivo: Ao final da capacitação, a(o) participante deverá ser capaz de: 
2.1.  Refletir sobre a importância da interlocução entre os profissionais atuantes no sistema de garantia de direitos, 
especialmente no que tange à convivência familiar de crianças e adolescentes; 
2.2.  Apresentar boas práticas que contribuem para o desfecho positivo das adoções e considerar o que se pode apreender 
por meio das “devoluções”; 
2.3.  Divulgar os procedimentos atinentes à adoção internacional. 
 
3.  Modalidade: A distância e autoinstrucional. 
 
4.  Carga horária: 6h. 
 
5.  Inscrições: A(O) participante deverá acessar o sistema SIGA a partir das 10h do dia 23 de fevereiro até as 10h do 
dia 7 de março de 2023.  
5.1.  As inscrições validadas poderão ser consultadas no https://siga.tjmg.jus.br, por meio do ícone “Painel do Estudante”, 
em até 2 (dois) dias úteis* após o pedido de inscrição.  
*Dias úteis de trabalho regulamentar na Secretaria do TJMG. 
 
6.  Período do curso: 9 a 22 de março de 2023. 
 
7.  Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 16 de fevereiro de 2023 que também poderá ser acessado no 
site da EJEF. 
 

 
Extrato 

 
Capacitação para Atermadores dos Juizados Especiais 

 
Oferta permanente 

 
1. Público ao qual se destina: 
1.1.  Servidoras, servidores, estagiárias e estagiários da 1ª Instância do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por 
livre inscrição. 
1.2 Servidoras e servidores em estágio probatório lotados nos Juizados Especiais de Minas Gerais, por convocação. 
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2. Objetivo: Ao final do curso, o(a) estudante deverá estar apto(a) para atender e compreender a situação relatada para 
redigir os termos iniciais nos processos afetos aos juizados especiais. Deverá, também, desenvolver as habilidades para 
triagem e excelência no atendimento. 
 
3. Modalidade: A distância, autoinstrucional. 
 
4. Carga Horária: 5h 
 
5. Inscrições: No sistema SIGA, a partir das 10h do dia 02 de fevereiro até as 23h55 do dia 14 de junho de 2023. 
 
6. Período: 03 de fevereiro a 20 de junho de 2023. 
 
7. Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 1 de fevereiro de 2023,  podendo ser acessado também no site 
da EJEF.  

 
 

Extrato 
 

CURSO “A ATUAÇÃO DOS COMISSÁRIOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E AGENTES DE PROTEÇÃO NO TJMG” – 
Oferta Permanente/2023 

 
1.  Público ao qual se destina: Comissários da infância e da juventude e agentes voluntários de proteção à criança e ao 
adolescente, indicados pelo Juiz de Direito das Varas da Infância e Juventude. 
 
2.  Objetivo: Ao final do curso, espera-se que o aluno reconheça o papel do comissário e do agente de proteção na 
defesa dos direitos das crianças e adolescentes, os limites dessas funções, seguindo os preceitos estabelecidos no ECA e 
demais atos normativos relacionados. 
 
3.  Modalidade: A distância e autoinstrucional. 
 
4.  Carga horária: 14h. 
 
5.  Inscrições: A(O) participante deverá acessar o sistema SIGA a partir das 10h do dia 25 de janeiro até as 23h59min 
do dia 07 de junho de 2023, por meio do formulário disponível no link 
https://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur2101 
A matrícula da(a) participante fica condicionada à indicação do nome pelo Juiz de Direito de cada comarca nas Varas 
da Infância e Juventude, que deverá ser apresentada à EJEF, pelo e-mail cofor1@tjmg.jus.br  
 
6.  Período do curso: 26 de janeiro a 26 de junho de 2023. 
 
7.  Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 20 de janeiro de 2023 que também poderá ser acessado no site 
da EJEF. 
 
 

Curso A Atuação dos Juízes Leigos – oferta permanente 
 
1. Público ao qual se destina: Candidatos classificados (juízes leigos) nos concursos das respectivas comarcas: Além 
Paraíba (1 vaga), Alfenas (1 vaga), Almenara (1 vaga), Araguari (3 vagas), Bocaiúva (1 vaga), Carangola (1 vaga), Cataguases 
(1vaga), Conselheiro Lafaiete (2 vagas), Coronel Fabriciano (2 vagas), Divinópolis (3 vagas), Janaúba (1 vaga), Januária (1 
vaga), João Monlevade (1 vaga), Lagoa Santa (1 vaga), Lavras (2 vagas), Leopoldina (1 vaga), Mantena (1 vaga), Nanuque (1 
vaga), Oliveira (1 vaga), Ouro Preto (1 vaga), Passos (2 vagas), Patrocínio (1 vaga), Pirapora (1 vaga), Pouso Alegre (3 vagas), 
Sabará (1 vaga), Santa Rita do Sapucaí (1 vaga), Timóteo (1 vaga), Santos Dumont (1 vaga), Visconde do Rio Branco (1 vaga). 
Para deferimento do pedido de inscrição, a Juíza de Direito Diretora do Foro ou o Juiz de Direito Diretor do Foro das comarcas 
supracitadas deverá encaminhar, via SEI e para a unidade COFOR II, os documentos comprobatórios de classificação e 
direcionar o edital em tela para a(o) candidata(o) proceder à inscrição no curso na modalidade a distância; 
 
2. Objetivo: Ao final da ação educacional, espera-se que a(o) participante seja capaz de aplicar as normas que regem a 
atividade do Juiz Leigo, sobretudo em relação ao papel de auxiliar da Justiça, a fim de lhe conferir maior segurança no 
desempenho da função; 
 
3. Modalidade: A distância, autoinstrucional; 
 
4. Carga horária: 15h; 
 
5. Inscrições: a partir das 10h do dia 27 de janeiro até as 23h55 do dia 24 de novembro de 2023, por meio do link 
https://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur2097 
 
6. Período do curso: 30 de janeiro a 14 de dezembro de 2023. 
 
7. Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 25 de janeiro de 2023. 
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Extrato 
 

A Gramática Portuguesa e suas Implicações 
 

1. Público ao qual se destina: Magistradas, magistrados, servidoras, servidores, juízas leigas, juízes leigos, estagiárias 
e estagiários do TJMG, colaboradoras e colaboradores da justiça e público externo; 
 
2. Objetivo: Ao final da ação educacional, espera-se que a(o) participante seja capaz de reconhecer, para fins de 
produzir textos claros e corretos: análise sintática (identificar corretamente os termos da oração), pontuação, em especial o uso 
da vírgula, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, ocorrência de crase, pronomes, com ênfase no relativo e 
no pessoal e conjunções. 
 
3. Modalidade: A distância, autoinstrucional; 
 
4. Carga horária: 65h, sendo: Módulo: “Análise Sintática”: 9h; Módulo: “Sinais de Pontuação”: 3h; Módulo: 
“Concordância Verbal e Nominal”: 15h; Módulo: “Regência Verbal e Nominal”: 10h; Módulo: “Ocorrência da crase”: 11h; Módulo: 
“O uso dos pronomes”: 10h; Módulo: “Conjunções”: 7h. 
 
5. Número de vagas: 1.500 vagas por módulo; 
 
6. Inscrições: a partir das 10h do dia 14 de fevereiro até as 23h55 do dia 16 de junho de 2023, por meio dos links: 
 

Módulo Link de inscrição 

Análise Sintática https://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur2134 

Sinais de Pontuação https://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur2135 

Concordância Verbal e Nominal https://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur2136 

Regência Verbal e Nominal https://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur2138 

Ocorrência de Crase https://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur2139 

O Uso dos Pronomes https://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur2140 

Conjunções https://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur2141 

 
7. Período do curso: 15 de fevereiro a 30 de junho de 2023; 
 
8. Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 10 de fevereiro de 2023 que também poderá ser acessado no 
site da EJEF. 
 
 

Extrato 
 

Curso Avaliação de Desempenho por Competências para gestores - Turma 7 – oferta permanente 
 
1. PÚBLICO AO QUAL SE DESTINA: Magistradas, magistrados, gestoras(es) da 1ª instância, gestoras(es) da 2ª 
Instância do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
 
2. Objetivo: Ao final da ação educacional, espera-se que a(o) participante seja capaz de compreender o modelo de 
avaliação de desempenho por competências implantado no TJMG. 
 
3. Modalidade: a distância, autoinstrucional; 
 
4. Carga horária: 8h; 
 
5. Inscrições: a partir das 10h do dia 1º de março até as 10h do dia 13 de dezembro de 2023, por meio do link 
https://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur2151 
 
6. Período do curso: O ambiente virtual do curso estará disponível, após solicitar a sua inscrição e receber a 
confirmação de acesso, até o dia 31 de dezembro de 2023; 
 
7. Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 1º de março de 2023. 
 
 

Extrato 
 

Curso Avaliação de Desempenho por Competências para Servidores 
 

Oferta permanente 
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1. Público ao qual se destina: 
1.1.  Servidoras e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de MG, por livre inscrição. 
1.2.  Servidoras e servidores em estágio probatório do Tribunal de Justiça do Estado de MG, por convocação. 
 
2. Objetivo: Ao final da ação educacional, espera-se que o(a) participante seja capaz de reconhecer o novo modelo de 
Avaliação de Desempenho por Competências e aplicar os princípios e normas que regulam o novo sistema da avaliação. 
 
3. Modalidade: A distância, autoinstrucional. 
 
4. Carga Horária: 8h.  
 
5. Inscrições: No sistema SIGA, a partir das 10h do dia 17 de janeiro até as 23h55 do dia 06 de novembro de 2023. 
 
6. Período: 18 de janeiro a 16 de novembro de 2023. 
 
7. Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 12 de janeiro de 2023,  podendo ser acessado também no site 
da EJEF. 
 
 

Extrato 
 

Curso Ética e Serviço Público 
 

 Oferta permanente/2023 
 

Modalidade: A distância  
 
1.  Público ao qual se destina: Magistradas, magistrados, servidoras, servidores, estagiárias, estagiários, colaboradoras 
terceirizadas, colaboradores terceirizados do TJMG e público externo.  
 
2.  Objetivo: Ao final deste curso, espera-se que o(a) estudante seja capaz de: 
2.1.  Reconhecer as implicações éticas em sua prática profissional, assegurando procedimentos e decisões coerentes com 
os valores e princípios que regem o exercício da função. 
2.2.  Identificar os principais avanços e desafios do serviço público brasileiro, particularmente na dimensão dos valores e 
condutas individuais do(a) servidor(a), para a consolidação da cidadania e do Estado democrático. . 
 
3.  Modalidade: A distância e autoinstrucional.  
 
4.  Carga horária: 20h 
 
5.  Inscrições: No sistema SIGA, a partir das10h do dia 30 de janeiro até as 23h59min do dia 2 de junho de 2023. 
 
6.  Período do curso: 31/01 a 26/06/2023. (o ambiente do curso estará acessível a partir das 10h do dia 31/01/2023e 
será encerrado às 23h55 do dia 26/06/2023). 
 
7.  Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 23 de janeiro de 2023, que também poderá ser acessado no site 
da EJEF. 

 
 

Extrato 
 

Curso Excelência no Atendimento 
 

Oferta permanente 
 
1. Público ao qual se destina: 
1.1.  Magistradas e magistrados, assessoras e assessores, assistentes de gabinete, servidoras e servidores, estagiárias e 
estagiários, colaboradoras e colaboradores terceirizados do TJMG e público externo, por livre inscrição. 
1.2.  Servidoras e servidores em estágio probatório do Tribunal de Justiça do Estado de MG, por convocação. 
 
2. Objetivo: Ao final do curso, espera-se que a(o) participante seja capaz de:  
2.1.  Prestar atendimento aos públicos interno e externo do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) sob a 
ótica da excelência; 
2.2.  Conhecer as características do atendimento na Instituição;  
2.3.  Refletir sobre os aspectos éticos e práticos do trabalho. 
 
3. Modalidade: A distância, autoinstrucional. 
 
4. Carga Horária: 10h.  
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5. Inscrições: No sistema SIGA, a partir das 10h do dia 13 de janeiro até as 23h55 do dia 03 de novembro de 2023. 
 
6. Período: 16 de janeiro a 13 de novembro de 2023. 
 
7. Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 12 de janeiro de 2023,  podendo ser acessado também no site 
da EJEF. 

 
 

Extrato 
 

Curso Introdução à Inovação 
 

Oferta permanente 
 

1. Público ao qual se destina: 
1.1.  Magistradas e magistrados, servidoras e servidores, estagiárias e estagiários, colaboradoras e colaboradores 
terceirizados do TJMG e público externo, por livre inscrição. 
1.2.  Servidoras e servidores em estágio probatório do Tribunal de Justiça do Estado de MG, lotados na Área Administrativa 
da 1ª e da 2ª Instâncias, por convocação. 
 
2. Objetivo: Ao final do curso, espera-se que a(o) participante seja capaz  de reconhecer a inovação no setor público e 
no TJMG, disseminando conceitos, técnicas e métodos para estimular a inovação dentro do ambiente de trabalho. 
 
3. Modalidade: A distância, autoinstrucional. 
 
4. Carga Horária: 8h.  
 
5. Inscrições: No sistema SIGA, a partir das 10h do dia 8 de fevereiro até as 23h55 do dia 19 de junho de 2023. 
 
6. Período: 9 de fevereiro a 30 de junho de 2023. 
 
7. Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 6 de fevereiro de 2023,  podendo ser acessado também no site 
da EJEF.  

 
 

Extrato 
 

Curso “Noções Básicas de Processo Eletrônico no Âmbito da Justiça de 2ª Instância” 
 

Oferta permanente 
 

1. Público ao qual se destina: 
1.1. Escrivãs, escrivães, escreventes, servidoras, servidores, estagiárias e estagiários lotados nos cartórios judiciais da 2ª 
Instância do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por livre inscrição. 
1.2. Servidoras e servidores em estágio probatório, lotados nos Cartórios da Justiça de Segunda Instância, por 
convocação. 
 
2. Objetivo: Ao final desta ação educacional, espera-se que o(a) participante seja capaz de executar os procedimentos 
básicos durante o trâmite dos processos eletrônicos nos cartórios judiciais da 2ª Instância. 
 
3. Modalidade: A distância, autoinstrucional. 
 
4. Carga Horária: 12h.  
 
5. Inscrições: No sistema SIGA, a partir das 10 horas do dia 7 de fevereiro até as 23h55 do dia 14 de junho de 2023. 
 
6. Período: 08 de fevereiro a 29 de junho de 2023.  
 
7. Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 03 de fevereiro de 2023,  podendo ser acessado também no 
site da EJEF. 
 
 

Extrato 
 

Curso Noções Introdutórias sobre Justiça Restaurativa 
 

Oferta permanente 
 
1. Público ao qual se destina: 
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1.1.  Magistradas e magistrados, servidoras e servidores, estagiárias e estagiários, colaboradoras e colaboradores 
terceirizados do TJMG e público externo, por livre inscrição. 
1.2.  Servidoras e servidores em estágio probatório lotados nos Juizados Especiais de MG, por convocação, conforme 
listagem ao final deste edital. 
 
2. Objetivo: Ao final do curso, espera-se que o(a) participante seja capaz de reconhecer a importância da utilização dos 
métodos da Justiça Restaurativa, para apoio à resolução de conflitos. 
 
3. Modalidade: A distância, autoinstrucional. 
 
4. Carga Horária: 34h.  
 
5. Inscrições: No sistema SIGA, a partir das 10h do dia 19 de janeiro até as 23h59 do dia 02 de maio de 2023. 
 
6. Período: 20 de janeiro a 19 de junho de 2023. 
 
7. Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 17 de janeiro de 2023, podendo também ser acessado no site 
da EJEF. 

 
 

Extrato 
 

Políticas de Autocomposição do TJMG: Identificação de casos de mediação, conciliação e justiça restaurativa. 
 

Oferta permanente 
 

1. Público ao qual se destina: 
1.1. Magistradas, magistrados, assessoras, assessores, assistentes de gabinete, servidoras, servidores, estagiárias, 
estagiários, colaboradoras e colaboradores terceirizados do TJMG e público externo, por livre inscrição. 
1.2. Servidoras e servidores em estágio probatório lotados nos Juizados Especiais de MG, por convocação. 
 
2. Objetivo: Ao final do curso, espera-se que o(a) participante seja capaz de reconhecer a política judiciária de 
tratamento adequado dos conflitos, os tipos de práticas que podem ser adotados e os serviços que podem ser acionados 
nesse contexto. 
 
3. Modalidade: A distância, autoinstrucional. 
 
4. Carga Horária: 15h.  
 
5. Inscrições: Inscrições abertas, permanentemente, das 10 horas do dia 31 de janeiro até as 23h55 do dia 05 de junho 
de 2023. 
 
6. Período: 1º de fevereiro a 23 de junho de 2023. 
 
7. Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 26 de janeiro de 2023,  podendo ser acessado também no site 
da EJEF. 

 
 

Extrato 
 

Curso Práticas de Secretaria - Módulo Cível - Nível Básico 
 

Oferta permanente 
 

1. Público ao qual se destina: 
1.1. 1.1 Servidoras,servidores, estagiárias e estagiários da 1ª Instância do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por 
livre inscrição. 
1.2.  Servidoras e servidores em estágio probatório do TJMG, lotados em Secretarias de Juízo da Justiça de 1ª Instância, 
por convocação. 
 
2. Objetivo: Ao final do curso, espera-se que o(a) participante seja capaz de reconhecer as práticas de secretaria cível, 
atuando com mais assertividade, de acordo com os procedimentos estabelecidos e atos normativos vigentes, compreendendo 
o contexto maior em que se insere a prática em sua unidade. 
 
3. Modalidade: A distância, autoinstrucional. 
 
4. Carga Horária: 15h.  
 
5. Inscrições: No sistema SIGA, a partir das 10h do dia 1º de fevereiro até as 23h55 do dia 23 de maio de 2023. 
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6. Período: 02 de fevereiro a 26 de junho de 2023. 
 
7. Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 1 de fevereiro de 2023,  podendo ser acessado também no site 
da EJEF. 

 
 

Extrato 
 

Curso Práticas de Secretaria: Módulo da Infância e Juventude 
 

Oferta permanente 
 

1. Público ao qual se destina: 
1.1.  Servidoras, servidores, estagiárias e estagiários da 1ª Instância do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por 
livre inscrição. 
1.2.  Servidoras e servidores da Secretaria de Juízo da 1ª Instância do TJMG em estágio probatório, lotados em 
Secretarias de Juízos de 1ª Instância, por convocação. 
 
2. Objetivo: Ao final do curso, espera-se que o(a) participante seja capaz de reconhecer as rotinas da área, seguindo os 
procedimentos estabelecidos, aperfeiçoando e promovendo a prestação jurisdicional de forma célere, eficiente e em acordo 
com as especificidades que envolvem a criança e a/o adolescente.  
 
3. Modalidade: A distância, autoinstrucional. 
 
4. Carga Horária: 24h.  
 
5. Inscrições: No sistema SIGA, a partir das 10h do dia 1º de fevereiro até as 23h55 do dia 23 de maio de 2023. 
 
6. Período: 02 de fevereiro a 26 de junho de 2023. 
 
7. Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 1 de fevereiro de 2023,  podendo ser acessado também no site 
da EJEF. 

 
 

Extrato 
 

Curso Preparatório para o Teletrabalho 
 

Modalidade: a distância 
 
1. Público ao qual se destina: Magistradas, magistrados, servidoras e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais, e suas e seus respectivas(os) gestoras e gestores. 
 
2. Objetivo: Ao final do curso, espera-se que as participantes e os participantes sejam capazes de atuarem no regime de 
teletrabalho de acordo os princípios normativos vigentes, com organização e eficiência, preservando as boas relações de 
trabalho. 
 
3. Modalidade: a distância, autoinstrucional. 
 
4. Carga horária: 23 horas do curso principal, acrescida da conclusão do(s) módulo(s): 
• Módulo JPe Cartórios (1 hora); 
• Módulo JPe Dirsup (4 horas); 
• Módulo PJE (1 hora); 
• Módulo SEI (3 horas); 
• Módulo SEEU (3 horas). 
 
5. Inscrições:  
5.1.  Abertas permanentemente,  
5.2.  Módulo básico das 10 horas do dia 10 de janeiro até as 23h55 do dia 1º de junho de 2023; 
5.2.1.  Módulos de sistemas informatizados: das 10 horas do dia 10 de janeiro até as 23h55 do dia 29 de junho de 2023. 
5.3. Inscrição no curso principal: 
5.3.1.  No sistema SIGA, por meio do formulário disponível no link:  
https://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur2110 
5.4.  As inscrições validadas poderão ser consultadas no https://siga.tjmg.jus.br, por meio do ícone “Painel do Estudante”, a 
partir em até 2 (dois) dias úteis*  após o pedido de inscrição. *Dias úteis de trabalho regulamentar na Secretaria do TJMG;  
5.5.  Inscrição no(s) módulo(s) de sistema(s) informatizado(s): 
5.5.1.  Somente após a(o) estudante obter nota suficiente para aprovação no curso principal, ficará disponível, no ambiente 
virtual do curso, os módulos específicos na qual a(o) estudante deverá, obrigatoriamente, se inscrever no(s) módulo(s) de 
sistema(s) utilizado(s) em seu setor de lotação (Pje, SEEU, Jpe Cartórios, Jpe Dirsup e/ou SEI). As validações nos módulo(s) 
sistema(s) serão conforme o item 5.4 acima; 
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6. Período:  
6.1.  Módulo Básico: 16/1 a 27/6/2023; 
6.2.  Módulos Sistemas: 16/1 a 6/7/2023. 
6.3. O ambiente virtual do módulo básico estará acessível a partir das 10h da data inicial e ficará acessível até as 23h55 
do dia 27 de junho de 2023. 
6.4. Os ambientes virtuais dos módulos de sistemas informatizados estarão acessíveis a partir das 10h da data inicial, 
módulos indicados no item 4, ficarão acessíveis até as 23h55 do dia 6 de julho de 2023.  
6.5. A partir da confirmação de acesso ao curso, a(o) estudante realizará seu próprio percurso de aprendizagem. 
6.6. As(os) estudantes que não finalizarem a capacitação completa, serão consideradas(os) “reprovadas(os)”. 
 
7. Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 10 de janeiro de 2023 que também poderá ser acessado no site 
da EJEF. 
 
 

Extrato 
 

Preparatório para Postulantes à Adoção  
 

Turma 4 – oferta permanente 
 
1. Público ao qual se destina: Requerentes à habilitação e inscrição no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento – 
SNA, que previamente distribuíram o pedido de habilitação à adoção perante o juízo com jurisdição em matéria da Infância e 
da Juventude da comarca onde reside, na forma do art. 197-A da Lei federal nº 8.069, de 1990.  
Caso o pedido de habilitação para adoção seja realizado por casal de pretendentes, ambos deverão providenciar a inscrição e 
a participação deverá ser individual no Curso Preparatório para Postulantes à Adoção, a fim de obterem a certificação 
individualizada ao final do curso. 
 
2. Objetivo: Ao final da ação educacional, espera-se que os(as) participantes sejam capazes de reconhecer a 
importância dos aspectos legais, sociais e psicológicos da adoção, em consonância com o Art. 28, §5° e Art. 50, §3° e §4°, do 
Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal 8.069/90, alterado pela Lei 12.010/09. 
 
3. Modalidade: a distância, autoinstrucional. 
 
4. Carga horária: 21h 
 
5. Inscrições:  A partir das 10h do dia 9 de janeiro  até as 23h55 do dia 9 de junho de 2023. 
Acessar o endereço www.siga.tjmg.jus.br e clicar em “PEDIR INSCRIÇÃO EM CURSO”; 
 
6. Período de curso: 10 de janeiro a 30 de junho  de 2023 
6.2.  O ambiente virtual do curso ficará acessível até as 23h55 do dia 30 de junho de 2023 
 
7.  Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 15 de dezembro de 2022, que também poderá ser acessado no 
site da EJEF. 
 
 

Curso Quando nasce um pai: orientações básicas sobre Paternidade Responsável  
 

Oferta Permanente 
 
1. Público ao qual se destina: magistrados e servidores do TJMG que solicitaram a licença-paternidade nos termos da 
Resolução nº 938/2020. 
 
2. Objetivo: Ao final da ação, espera-se que o participante seja capaz de:  
Apresentar informações relacionadas à paternidade responsável, de forma a sensibilizar e empoderar os pais para a 
participação na vida dos filhos; 
Cumprir o disposto no artigo 6º, parágrafo 2º da Resolução n. 938/2020. 
 
3. Modalidade: A distância. 
 
4. Carga horária: 8h. 
 
5. Inscrições: Inscrições abertas, permanentemente, das 10h do dia 9 de janeiro de 2023 até as 23h55 do dia 13 de 
dezembro de 2023. 
 
6. Período do curso: 10 de janeiro a 31 de dezembro 2023. 
 
7. Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 9 de janeiro de 2023. 
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Extrato 
 

Curso Redação de textos documentais e epistolares no âmbito do Poder Judiciário 
 

Oferta permanente 
 
1. Público ao qual se destina: 
1.1.  Magistradas e magistrados, assessoras e assessores, assistentes de gabinete, servidoras e servidores, estagiárias e 
estagiários, colaboradoras e colaboradores terceirizados do TJMG e público externo, por livre inscrição. 
1.2.  Servidoras e servidores em estágio probatório do Tribunal de Justiça do Estado de MG, por convocação. 
 
2. Objetivo: Ao final da ação educacional, espera-se que o(a) aluno(a) esteja apto(a) a redigir diversos textos da esfera 
administrativa do Poder Judiciário, com alto grau de informatividade, clareza e precisão quanto ao conteúdo, e que, ao mesmo 
tempo, atendam às finalidades específicas da comunicação que se realiza, tendo em vista as condições de produção, o modo 
de circulação e o perfil dos interlocutores a que se destinam os textos. 
 
3. Modalidade: A distância, autoinstrucional. 
 
4. Carga Horária: 40h.  
 
5. Inscrições: No sistema SIGA, a partir das 10h do dia 16 de janeiro até as 23h55 do dia 14 de setembro de 2023.  
 
6. Período: 17 de janeiro a 14 de novembro de 2023. 
 
7. Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 11 de janeiro de 2023,  podendo ser acessado também no site 
da EJEF.  

 
 

Extrato 
 

Curso Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento  -  SNA 
 

Oferta permanente 
 

1. Público ao qual se destina:  
1.1. Magistradas e magistrados que atuam na área cível da Infância e da Juventude em Minas Gerais, por livre inscrição. 
1.2. Servidoras e servidores, estagiárias e estagiários, especialmente aqueles(as) designados(as) para atualização do 
Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento – SNA, por livre inscrição. 
1.3. Servidoras e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de MG, em estágio probatório, lotados em Secretarias de 
Juízos de Primeira Instância, por convocação. 
 
3. Modalidade: A distância, autoinstrucional. 
 
4. Carga Horária: 17h.  
 
5. Inscrições: No sistema SIGA, inscrições abertas, permanentemente, das 10 horas do dia 9 de fevereiro até as 23h55 
do dia 26 de maio de 2023. 
 
6. Período: 10 de fevereiro a 20 de junho de 2023. 
 
7. Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 8 de fevereiro de 2023, podendo ser acessado também no site 
da EJEF.  
 
 

Extrato 
 

Curso Técnicas de comunicação e em comunicação não violenta 
 

Oferta permanente 
 
1. Público ao qual se destina: 
1.1. 1.1. Magistradas e magistrados, servidoras e servidores, gestoras e gestores, estagiárias e estagiários, colaboradoras e 
colaboradores terceirizados do TJMG, juízas leigas e juízes leigos e público externo, por livre inscrição. 
1.2.  Servidoras e servidores em estágio probatório do Tribunal de Justiça do Estado de MG, por convocação. 
 
2. Objetivo: Ao final da ação educacional, espera-se que os(as) participantes sejam capazes de atuar de forma a 
contribuir para o adequado relacionamento interpessoal na equipe, qualificando a gestão de conflitos, se comunicando de 
forma assertiva e não violenta, utilizando técnicas que permitam a oferta de feedbacks efetivos, lidar com a pressão no trabalho 
e conduzir reuniões eficientes. 
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3. Modalidade: A distância, autoinstrucional. 
 
4. Carga Horária: 35h.  
 
5. Inscrições: No sistema SIGA, a partir das 10h do dia 17 de janeiro até as 23h55 do dia 25 de setembro de 2023. 
 
6. Período: 19 de janeiro a 17 de novembro de 2023. 
 
7. Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 12 de janeiro de 2023,  podendo ser acessado também no site 
da EJEF. 

 
Extrato 

 
Curso “Unindo esforços contra a violência doméstica e familiar” 

 
Oferta permanente 

 
1. Público ao qual se destina: 
1.1. Magistradas, magistrados, assessoras, assessores, assistentes de gabinete, servidoras, servidores, estagiárias, 
estagiários, colaboradoras e colaboradores terceirizados do TJMG e público externo, por livre inscrição. 
1.2. Servidoras e servidores em estágio probatório do TJMG, lotados em Secretarias de Juízo da Justiça de 1ª Instância, 
por convocação. 
 
2. Objetivo: Ao final do curso, espera-se que o(a) participante seja capaz de reconhecer os papéis do Poder Judiciário e 
das redes de enfrentamento à violência e proteção à mulher na prevenção e no combate à violência doméstica e familiar.  
 
3. Modalidade: A distância, autoinstrucional. 
 
4. Carga Horária: 26h.  
 
5. Inscrições: No sistema SIGA, a partir das 10 horas do dia 1º de fevereiro até as 23h55 do dia 30 de maio de 2023. 
 
6. Período: 02 de fevereiro a 26 de junho de 2023.  
 
7. Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 30 de janeiro de 2023,  podendo ser acessado também no site 
da EJEF.  
 

Extrato 
 

Curso Visão Geral dos Registros Públicos e do Direito Notarial e sua Fiscalização 
 

Oferta permanente 
 

1. Público ao qual se destina:  
1.1.  Magistradas, magistrados, servidoras, servidores, estagiárias e estagiários do Tribunal de Justiça do Estado de MG, 
por livre inscrição. 
1.2. Servidoras e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de MG, em estágio probatório, lotados em Secretarias de 
Juízos de Primeira Instância, por convocação. 
 
3. Modalidade: A distância, autoinstrucional. 
 
4. Carga Horária: 38h.  
 
5. Inscrições: No sistema SIGA, inscrições abertas, permanentemente, das 10 horas do dia 1 de fevereiro até as 23h55 
do dia 28 de abril de 2023. 
 
6. Período: 2 de fevereiro a 20 de junho de 2023. 
 
7. Edital publicado, no DJe, originalmente, no dia 1 de fevereiro de 2023, podendo ser acessado também no site 
da EJEF. 
 

DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL 
 

Diretor Executivo: Fernando Rosa de Sousa 
 

GERÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA, BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS 
Gerente: Thiago Israel Simões Doro Pereira 

 
JURISPRUDÊNCIA MINEIRA 
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JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 

 
APELAÇÃO CÍVEL - INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM - PROVA PERICIAL - EXAME DE DNA 
REALIZADO ENTRE PARTE AUTORA E FILHO DO INVESTIGADO - INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO GENÉTICO - PEDIDO DE 
EXUMAÇÃO DO CADÁVER PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME DE DNA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO 
NO RESULTADO DO REALIZADO - DESCABIMENTO 
 
- Inexistindo nos autos elementos capazes de desconstituir a prova pericial produzida, que se revelou suficiente e conclusiva 
no sentido de afastar a paternidade vindicada, desnecessária a realização de novo exame de DNA, com utilização do material 
genético extraído da exumação do corpo do investigado. 
 
- Não restando demonstrado qualquer vício capaz de motivar o alegado cerceamento de defesa, a sua rejeição é medida que 
se impõe. 
 
- Comprovada a inexistência de vínculo genético entre o autor e o investigado, bem como qualquer vício capaz de eivar de 
nulidade a decisão primeva, não merece reparo a sentença que julgou improcedente o pedido. 
 
Apelação cível nº 1.0598.18.000714-1/002 - Comarca de Santa Vitória - Apelante: A.F.A. - Apelados: M.A.R., R.A.R., Z.M.M.R. 
- Relator: Des. Alexandre Santiago. 
 

ACÓRDÃO 
 
Vistos, etc., acorda, em Turma, a 8ª Câmara Cível Especializada do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. 
 
Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2023. - Alexandre Santiago - Relator. 
 

VOTO 
 
DES. ALEXANDRE SANTIAGO - Trata-se de apelação cível, interposta em face da sentença de ordem 38/39, proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Vitória, nos autos da “Ação de Investigação de Paternidade Post 
Mortem”, movida por A.F.A., contra M.A.R., R.A.R., Z.M.M.R., que julgou improcedente o pedido inicial. 
 
Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação sob ordem 40/41, arguindo em preliminar o cerceamento de 
defesa, tendo em vista que não lhe foi deferida a contraprova ao exame de DNA, efetivado através de parentes do falecido, 
quando se tem conhecimento de que a exatidão se faz com a exumação do corpo para a realização do exame. 
 
Ponderou que é pacífico, na doutrina e na jurisprudência pátria, que o resultado obtido através de exame em DNA não confere 
presunção absoluta ou iure et de iure, mas sim presunção relativa que admite prova em contrário. 
 
Considerou que, diante disto, aliado à falibilidade inerente à condição humana, a parte recorrente se opõe ao resultado 
constante no laudo pericial que concluiu por afastar o vínculo genético havido entre esta e o Sr. R.R.S., entende pela 
necessidade de realização de outro exame de DNA como contraprova/retroprova, através da exumação do cadáver. 
 
Concluiu seus pedidos com as questões preliminares, pretendendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem 
para regular processamento. 
 
Recurso sem preparo, em função de a parte litigar sob os auspícios da gratuidade judiciária. 
 
Com vista para contrarrazões, a parte requerida não se manifestou. 
 
A  PGJ manifestou-se conforme documento de ordem 47, no sentido de não convir àquele órgão intervir no processo. 
 
É, em resumo, o relatório. 
 
Decido. 
 
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. 
 
Em preliminar, a parte apelante arguiu a nulidade da decisão primeva por cerceamento de defesa, ao argumento de não se ter 
viabilizado contraprova técnica. 
 
Do cerceamento de defesa. 
 
Cabe registrar que o Código de Processo Civil conferiu ao julgador certa discricionariedade, no que diz respeito ao deferimento 
das provas requeridas pelas partes, incumbindo-lhe, sob esse aspecto, indeferir aquelas que se apresentarem protelatórias, 
em nada contribuindo para a demonstração do fato constitutivo do direito do autor ou do réu. 
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Prevê o art. 370 do CPC que cabe ao magistrado “de ofício, ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à 
instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. 
 
Assim, o simples requerimento de prova não torna imperativo o seu deferimento, sendo que o juiz, na qualidade de destinatário 
das provas, pode, diante de outros elementos constantes dos autos, fazer valer a sua faculdade de indeferir aquelas que não 
se prestem a formar seu convencimento, em razão da existência de outros elementos de convicção nos autos. 
 
Da prova técnica. 
 
Argumenta o apelante que lhe teria sido cerceado fazer prova do direito alegado, uma vez que foi indeferido o pedido de contra 
prova consistente na exumação do corpo do seu pretenso pai biológico. 
 
Dos autos é possível verificar que o exame efetivado, com base em parentes do suposto pai, consistente no exame de DNA, 
de forma indireta, teve como resultado que não seria, o falecido, genitor da parte apelante. 
 
O exame efetivado encontra-se acostado sob ordem 23, f. 79/82. 
 
Do laudo pericial restou ponderado que: 
 
“[...] 
 
Nos locos genéticos estudados, foram observadas 1 (uma) exclusão nos marcadores autossômicos e 4 (quatro) exclusões nos 
marcadores do cromossomo X. O índice de paternidade combinado foi de apenas 0.00690. 
 
Os resultados obtidos apontam para a não existência de vínculo genético entre o suposto pai, o Sr. R.R.S. e A.F.A.” 
 
Dessa forma, inobstante a insurgência recursal, considero que não foi desconstituída pela apelante a viabilidade do exame de 
DNA para fins de reconstrução do suposto pai. 
 
Também, não foi comprovada qualquer falta de veracidade quanto à filiação daquele que realizou a coleta de material para 
exame por reconstrução. 
 
Ao contrário, a prova é robusta e contundente, no sentido de que há a inexistência de vínculo genético entre a parte autora e o 
suposto pai investigado. 
 
Destarte, ausente comprovação de qualquer irregularidade na realização do exame de DNA, nem de justo motivo capaz de 
comprometer a confiabilidade probatória, não há que se falar na necessidade de elaboração de novo exame, com utilização do 
material genético extraído da exumação do corpo do investigado, apenas, em razão da discordância do autor com o resultado. 
 
Ademais, não se trata de nenhuma das hipóteses previstas no art. 480, do CPC, que autorizam a realização de contraprova, 
porquanto a matéria mostra-se suficientemente esclarecida, não havendo omissão ou inexatidão dos resultados obtidos. 
 
Na forma como retro mencionado, o direcionamento do processo compete ao magistrado (CPC, art. 370). 
 
Sobre a questão em análise, é importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, 
“a exumação de cadáver, em ação de investigação de paternidade, para realização de exame de DNA, é faculdade conferida 
ao magistrado.”, (STJ - AgRg no Ag nº 1159165, MG 2009/0034069-5, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 24/11/2009, 4ª 
Turma, p. em DJe 4/12/2009). 
 
Em recente precedente, a Corte Superior reafirmou o aludido entendimento, que restou assim ementado: 
 
“Agravo interno no agravo em recurso especial. Recurso manejado sob a égide do NCPC. Ação de investigação de 
paternidade post mortem. Art. 369 e 480, do NCPC. Pleito de realização de nova prova pericial, com exame genético extraído 
da exumação do de cujus. Tribunal estadual que reconheceu a desnecessidade da perícia, com base nos elementos fático-
probatórios da causa. Reforma do entendimento. Incidência da Súmula nº 7, do STJ. Decisão mantida. Agravo interno não 
provido. - Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do 
STJ, na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir 
de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. - A corte estadual 
concluiu pela desnecessidade de realização de novo exame de DNA, com a exumação do corpo do investigado, por 
reconhecer a suficiência da perícia genética molecular então realizada com os filhos do de cujus. À luz do disposto no art. 370, 
do NCPC (art. 130 do CPC/73), o Magistrado é o destinatário da prova, competindo às instâncias ordinárias exercer juízo 
acerca da suficiência das que foram produzidas. Nesse cenário, revisar tal entendimento, como pretendido pelos recorrentes, 
demandaria novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. - Não é possível o 
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial, na hipótese em que o dissenso é apoiado em 
fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos 
pela alínea c do permissivo constitucional. - Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp nº 1718215/PR, Rel. Min. Moura 
Ribeiro, 3ª Turma, j. em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021). 
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Assim, concluo desnecessária a exumação dos restos mortais do suposto pai, porque foi possível a realização do exame de 
DNA, por meio da coleta do material genético da parte autora e de filhos do investigado, cujo resultado da perícia afastou a 
paternidade, concluindo que inexiste vínculo genético entre autora e o investigado. 
 
Por oportuno, cumpre lembrar que a realização de exame de DNA, mediante determinação de exumação do cadáver, é medida 
excepcional a ser deferida no caso de inexistir outra possibilidade de realização do exame com coleta de material genético de 
parentes próximos do falecido, o que não se verifica no caso dos autos. 
 
Desta forma, tem-se que a não realização do exame por exumação não cerceou o direito de prova, assim como nada nos 
autos descaracteriza a prova realizada capaz de anular a decisão para realização de uma exumação, que é caso excepcional, 
além de já se encontrar o resultado comprovado nos autos, sem qualquer indício de vício na realização da prova. 
 
Por esta razão, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. 
 
Diante do exposto, rejeito as preliminares e nego provimento ao recurso. 
 
Custas pelo apelante. 
 
De acordo com o art. 85, 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, tomando como parâmetro o adotado 
pelo magistrado singular em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) do valor da causa. 
 
Fica suspensa a execução das verbas sucumbenciais, em função de a parte litigar sob os auspícios da gratuidade judiciária. 
 
Votaram de acordo com o Relator os Desembargadores Ângela de Lourdes Rodrigues e Carlos Roberto de Faria. 
 
Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. 
 

+++++ 
 

JURISPRUDÊNCIA CRIMINAL 
 

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINARES - CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM 
LIBERDADE - VIA INADEQUADA - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - NÃO OCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO 
OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - AUTORIA E 
MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO 
PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 - NÃO CABIMENTO - DESTINAÇÃO MERCANTIL 
COMPROVADA - PENA - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA - POSSIBILIDADE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - 
RECONHECIMENTO NECESSÁRIO - REGIME PRISIONAL - ABRANDAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DETRAÇÃO PENAL - 
JUÍZO DA EXECUÇÃO 
 
- A apelação criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento 
do recurso. 
 
- Tratando-se o delito de tráfico de drogas de crime permanente, cuja situação de flagrância se prolonga no tempo, a entrada 
na residência sem expedição de mandado de busca e apreensão não representa ofensa à garantia constitucional da 
inviolabilidade ao domicílio, mormente diante de autorização do próprio réu, sendo, portanto, lícitas as provas obtidas. 
 
- Embora o art. 212, do Código de Processo Penal, estabeleça uma ordem na inquirição das testemunhas, a não obediência do 
respectivo formato enseja nulidade relativa, sujeita à arguição em tempo oportuno e demonstração do prejuízo para que seja 
reconhecida. 
 
- O mero indeferimento de perguntas repetitivas, bem como daquelas que não possuem relação com a prática criminosa, não 
acarreta a nulidade do ato. 
 
- Não há que se falar em violação da norma processual prevista no art. 155, do Código de Processo Penal, se a condenação 
não se baseou apenas nas provas inquisitórias, mas sim nos elementos de convicção evidenciados sob o crivo do 
contraditório. 
 
- Afasta-se o pleito de absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria delitivas estão suficientemente 
comprovadas nos autos. 
 
- A palavra de policiais militares é elemento de prova a ser valorizado, conferindo maior robustez ao conjunto probatório, 
sobretudo quando em absoluta consonância com as circunstâncias do crime. 
 
- Se os elementos de convicção colhidos nos autos comprovam que o acusado realizava a traficância, impossível se torna a 
desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06. 
 
- Deve-se reduzir a pena-base do réu quando há circunstâncias judiciais equivocadamente consideradas desfavoráveis nos 
autos. 
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- Conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, 
ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, 
quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que ocorreu na espécie. 
 
- Réu reincidente e condenado a pena superior a 4 (quatro) anos deve iniciar o cumprimento de pena no regime fechado. 
Inadequação da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. 
 
- Não obstante a regra do art. 387, § 2°, do Código de Processo Penal, a análise da detração penal deve ser feita pelo Juízo de 
Execução, diante da insuficiência de informações sobre o cumprimento de requisitos de ordem subjetiva previstos na Lei de 
Execução Penal e a real situação prisional do acusado. 
 
Vv. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita 
quando amparada em fundadas razões, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de 
nulidade dos atos praticados (Tema nº 280 da Repercussão Geral). A natureza permanente do crime de tráfico de drogas não é 
suficiente para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de fundadas razões que 
indiquem a existência de uma situação de flagrante delito. A menção a denúncias anônimas não autoriza o ingresso na 
residência, por não demonstrar, razoavelmente, a existência de crime permanente dentro do imóvel. O consentimento do 
morador, para validar o ingresso no domicílio, precisa ser voluntário e livre de qualquer coação ou constrangimento, 
incumbindo aos agentes estatais a prova da sua legalidade. A inobservância à garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, da 
Constituição da República macula de ilicitude toda a prova dali decorrente, devendo ser desconsiderada pelo Julgador, à luz do 
art. 157 do Código de Processo Penal. À míngua de provas licitamente obtidas quanto à materialidade delitiva, impõe-se a 
absolvição do agente, nos moldes do art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal. 
 
Apelação criminal nº 1.0699.20.002272-0/001 - Comarca de Ubá - Apelante: N.G.P. - Apelado: Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais - Relator: Des. Maurício Pinto Ferreira 
 

ACÓRDÃO 
 
Vistos, etc., acorda, em Turma, a 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da 
ata dos julgamentos, em rejeitar as preliminares, vencido parcialmente o desembargador revisor e, no mérito, dar parcial 
provimento ao recurso. 
 
Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2023. - Maurício Pinto Ferreira - Relator.  
 

VOTO 
 

DES. MAURÍCIO PINTO FERREIRA - Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por N.G.P. contra a r. sentença de f. 
98/100-v, proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ubá/MG, que julgou procedente a denúncia e o 
condenou com incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 7 (sete) anos de reclusão, em regime 
inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo legal, indeferido o direito de recorrer em 
liberdade. 
 
Narra a denúncia que: 
 
“[...] na data de 6 de junho de 2020, por volta das 19h, na Rua XXXXXXX, XX, Bairro XXXX, nesta cidade de Ubá/MG e 
comarca, o denunciado guardava drogas, para fins de comércio, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
 
Consoante apurado, policiais militares dirigiram-se à residência do denunciado, diante da existência de informações sobre a 
prática do tráfico de drogas, cujos entorpecentes ficavam escondidos nos fundos do imóvel. 
 
Ao chegarem, os policiais foram atendidos pelos denunciado, que admitiu a comercialização ilícita e indicou o local onde as 
drogas estavam guardadas, sendo apreendidos 42 (quarenta e dois) pinos plásticos de substância análoga a cocaína, 
perfazendo 74,92g (setenta e quatro gramas e noventa e dois centigramas), já prontos para a venda [...]”. 
 
A denúncia foi recebida em 2/9/2020 (f. 55/55-v), e o processo seguiu os seus trâmites regulares, culminando com a r. 
sentença de f. 98/100-v, publicada em 16/8/2021, da qual o réu foi intimado pessoalmente (f. 120/121). 
 
Em suas razões recursais (f. 108/117), requer a defesa, preliminarmente, seja concedido ao acusado o direito de recorrer da 
sentença em liberdade; seja reconhecida a ilicitude das provas produzidas, sob o fundamento de ocorrência de violação do 
domicílio; seja declarada a nulidade da sentença em virtude da violação ao sistema acusatório e ao teor do art. 212, do Código 
de Processo Penal, destacando que o d. Magistrado induziu as respostas das testemunhas. Ainda, pondera a inexistência de 
provas judiciais. 
 
No mérito, pleiteia a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede a desclassificação do delito de 
tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Caso mantida a condenação, intenta a reestruturação da 
reprimenda, o abrandamento do regime inicial e a detração da pena. 
 
Contrarrazões do Ministério Público às f. 130/134 pelo conhecimento e não provimento do recurso defensivo. 
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A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de f. 148/156, opina pelo conhecimento, rejeição das preliminares e, no 
mérito, seja negado provimento ao apelo. 
 
É o breve relatório. 
 
Admissibilidade. 
 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
 
Preliminares. 
 
1. Da revogação da prisão preventiva. 
 
Pleiteia a defesa seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade. 
 
Ocorre, todavia, que, além de a apelação não ser a via própria para postular a liberdade do recorrente, o pleito defensivo é 
inócuo, pois o recurso já está em fase de julgamento. 
 
A propósito, colaciono a jurisprudência deste Tribunal: 
 
“Apelação criminal. Roubo majorado. Materialidade e autoria não contestadas. Redução da pena-base. Impossibilidade. 
Circunstâncias e consequências do crime reprováveis. Decote da agravante da reincidência. Necessidade. Reconhecimento da 
tentativa. Inadmissibilidade. Majorante de emprego de arma no delito de roubo. Manutenção. Pena de multa. Revisão. 
Continuidade delitiva. Afastamento. Reconhecimento de crime único. Abrandamento do regime prisional. Descabimento. 
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão do sursis. Impossibilidade. Ausência dos 
requisitos. Direito de recorrer em liberdade. Via inadequada. Recurso parcialmente provido. - Fixadas as penas-base em 
consonância com os elementos extraídos dos autos, não há que se falar em qualquer redução. - À luz do princípio 
constitucional da não culpabilidade (art. 5º, LVII, da CR/88), o simples fato de o apelante possuir em seu desfavor eventuais 
inquéritos policiais, ações em andamento ou condenação sem trânsito em julgado para ambas as partes, não configura maus 
antecedentes, tampouco a reincidência. - Demonstrada a inversão da posse da res furtiva, não há como acolher o pleito de 
desclassificação do delito para a sua forma tentada. - O emprego da arma de fogo reduz ou, até mesmo, impossibilita a 
capacidade de resistência da vítima, condição suficiente para a configuração da majorante prevista no art. 157, § 2°, I, do 
Código Penal, sendo irrelevante a eficiência do artefato. - A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena 
privativa de liberdade. - Se o acusado praticou o roubo em uma única ocasião, sendo o bem subtraído pertencente ao 
estabelecimento comercial, não há falar em continuidade delitiva, mas crime único. - Tendo em vista que duas circunstâncias 
judiciais do art. 59 do CP foram consideradas desfavoráveis, imperiosa a manutenção do regime fechado para o cumprimento 
inicial da reprimenda, em conformidade com o art. 33, § 2°, a e § 3°, do Código Penal. - Não restando preenchidos os 
requisitos previstos nos art. 44 e 77 do Código Penal, não merecem ser acolhidos os pedidos de substituição da pena privativa 
de liberdade por restritiva de direitos e concessão do sursis. - Não bastasse a inadequação da via eleita para pleitear o direito 
de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do presente recurso, justifica-se a manutenção da custódia 
do acusado, conforme bem fundamentado na r. sentença” (TJMG - Apelação Criminal 1.0083.18.001560-0/001, Rel. Des. 
Eduardo Machado, 5ª Câmara Criminal, j. em 26/11/2019, p. em 2/12/2019). 
 
“Apelação criminal. Corrupção de menores. Existência de documento hábil para comprovar a idade do adolescente. 
Condenação mantida. Roubo majorado. Participação de menor importância. Ausência de configuração. Isenção ou 
sobrestamento da pena de multa. Inviabilidade. Redução da pena de multa. Necessidade. Detração. Inviabilidade. Recorrer em 
liberdade. Prejudicado. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena de multa e, de ofício, reconhecido o concurso formal 
entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menor. - A menoridade dos infratores, vítimas dos crimes de corrupção de 
menores, pode ser feita tanto por documento oficial dos menores, como certidão de nascimento ou registro geral, quanto por 
outras provas idôneas, como o boletim de ocorrência, o qual é dotado de fé pública. - Não há que se falar em participação de 
menor importância quando resta demonstrado que o agente contribuiu para a realização do crime, em unidade de desígnios, 
sendo a sua participação relevante para a empreitada criminosa. - A condenação ao pagamento de multa é preceito secundário 
do crime de roubo, inexistindo previsão legal para a sua isenção ou sobrestamento, mesmo para os reconhecidamente pobres. 
- A pena de multa deve ser imposta de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada. - A detração deve ser 
realizada apenas quando importar na alteração do regime prisional, sendo certo que, em caso contrário, trata-se de 
competência do juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea c, da LEP. - O pedido de recorrer em liberdade 
encontra-se prejudicado quando aviado no recurso de apelação, pois somente é apreciado quando do julgamento do próprio 
recurso que o acusado visa aguardar fora do cárcere, o que torna ineficaz, quiçá sem objeto, a sua análise” (TJMG - Apelação 
Criminal 1.0027.18.013171-9/001, Rel. Des. Júlio César Lorens, 5ª Câmara Criminal, j. em 19/11/2019, p. em 22/11/2019). 
 
Ad argumentandum tantum, constato que, no caso concreto, já foi proferida decisão pelo Supremo Tribunal Federal, 
oportunidade em que concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade (decisum de f. 137/139-v). 
 
Destarte, rejeito a preliminar. 
 
2. Da violação de domicílio. 
 
A defesa do acusado suscita, em preliminar, a ilicitude da prova por violação de domicílio, alegando que a entrada dos policiais 
na residência do réu se deu sem autorização judicial, baseada somente em denúncia anônima. 
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A preliminar deve ser rejeitada. 
 
O delito de tráfico de drogas é crime permanente, sendo certo que a sua consumação se alonga no tempo. 
 
Dessa forma, existe estado de flagrância do crime enquanto não cessar a sua permanência e a Constituição da República, em 
seu art. 5º, XI, autoriza a violação de domicílio mesmo sem a prévia autorização judicial ou consentimento dos moradores em 
tais casos. 
 
Sobre o assunto, ensina Renato Brasileiro de Lima: 
 
“‘Em todos esses crimes permanentes, em relação aos quais a prisão em flagrante é possível a qualquer momento, enquanto 
não cessar a permanência, a Constituição Federal autoriza a violação ao domicílio mesmo sem prévia autorização judicial (art. 
5º, XI)’. Assim, supondo-se um delito de tráfico de drogas, na modalidade ‘ter em depósito’, delito de natureza permanente, no 
qual a consumação se prolonga no tempo e, consequentemente, persiste o estado de flagrância, admite-se, ainda que em 
período noturno, e sem autorização judicial, o ingresso da Polícia na casa em que está sendo praticado tal crime, com a 
consequente prisão em flagrante dos agentes e apreensão do material relativo à prática criminosa” (LIMA, Renato Brasileiro 
de. Manual de processo penal. 2. ed., Editora Jus Podivm, 2014. Volume único, p. 871). 
 
Nesses termos, independente de autorização judicial, a entrada na residência, que culminou com a prisão do agente, poderia 
ter sido realizada pela Polícia Militar em virtude do estado de flagrância. 
 
Ademais, como bem arguido pelo combativo defensor, as delações anônimas, sem a produção de elementos capazes de 
evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva, não autorizam a mitigação do direito constitucional à inviolabilidade do 
domicílio. 
 
Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral: 
 
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. - Inviolabilidade de domicílio. art. 5º, XI, da CF. 
Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o 
mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de 
flagrância se protrai no tempo. - Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos 
casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro 
- a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. - Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da 
inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o 
flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A 
inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra 
a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São 
José da Costa Rica, art. 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, art. 17, 1). O controle judicial a posteriori 
decorre tanto da interpretação da Constituição quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre 
direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à 
cláusula do devido processo legal. - Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o 
direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os 
agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 
- Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, 
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre 
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade 
dos atos praticados. - Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa 
de provimento ao recurso” (RE 603616, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 5/11/2015, DJe de 9/5/2016, p. em 
10/5/2016). 
 
No caso dos autos, constato que, em virtude de denúncia anônima dando conta que o réu estaria praticando a mercancia de 
substâncias ilícitas no endereço exposto na exordial, os militares realizaram a abordagem dele que, em parlamentação com as 
autoridades policiais e de forma espontânea, ou seja, sem qualquer ameaça ou coação, confessou que em seu domicílio havia 
entorpecentes, admitindo que os comercializava com a finalidade de sustentar sua família, pois estava desempregado. 
 
Nesse contexto, e muito distinto do que foi alegado pela defesa, os policiais adentraram no imóvel do réu diante de sua 
expressa autorização, oportunidade em que foram apreendidos 42 (quarenta e dois) pinos contendo cocaína, com peso de 
74,92g (setenta e quatro gramas e noventa e dois centigramas), conforme auto de apreensão e laudos preliminar e definitivo 
de f. 11, 15 e 39, respectivamente, corroborando o teor da denúncia anteriormente recebida. 
  
Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade da atuação dos policiais capaz de tornar a prova inválida, tratando-se a busca 
domiciliar de um desdobramento natural da ação dos agentes, tudo mediante consentimento do próprio acusado. 
 
Diante do exposto, rejeito a preliminar aventada. 
 
3. Da nulidade da sentença por violação da norma processual prevista no art. 212 do Código de Processo Penal. 
 
Em continuidade, alega a defesa que o d. Juiz a quo, durante a audiência de instrução e julgamento, conduziu os depoimentos 
das testemunhas de forma a induzi-las a incriminar o apelante, violando, assim, o disposto no art. 212, caput e parágrafo único, 
do Código de Processo Penal. 
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Com o devido respeito, a prefacial não merece guarida. 
 
Primeiro porque, em que pese a nova redação dada pela Lei nº 11.690/08 ao art. 212 do Código de Processo Penal - novo 
paradigma de inquirição de testemunhas - certo é que sua inobservância enseja nulidade relativa, sujeita tanto à alegação em 
tempo oportuno quanto à demonstração do prejuízo para dar azo ao pleito anulatório. 
 
Sobre o tema, seguem precedentes tanto do excelso Supremo Tribunal Federal quanto do colendo Superior Tribunal de 
Justiça: 
 
“Recurso em habeas corpus. Adequação. Revela-se adequada a interposição de recurso ordinário, pouco importando o fato de 
o habeas corpus, cuja decisão é impugnada, haver sido formalizado em substituição a via recursal idêntica. Testemunhas. 
Audição. Forma. Inobservância. Nulidade. Natureza. A nulidade decorrente da inobservância do disposto no art. 212 do Código 
de Processo Penal é relativa, devendo ser articulada de imediato, sob pena de preclusão” (RHC 119414, Rel. Marco Aurélio, 1ª 
Turma, j. em 8/2/2021, DJe de 19/2/2021, p. em 22/2/2021). 
 
“Agravo regimental no habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Supostas nulidades não 
configuradas. Ausência de comprovação de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Agravo desprovido. - A ‘declaração de 
nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 
do CPP e no Enunciado nº 523 da Súmula do STF’ (AgRg no HC 613.170/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5º Turma, j. em 
27/10/2020, DJe de 12/11/2020), o que não ocorreu na presente hipótese. - Ao contrário do que alega a defesa, o 
entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘[n]ão é possível 
anular o processo, por ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal, quando não verificado prejuízo concreto advindo da 
forma como foi realizada a inquirição das testemunhas’ (AgRg no HC 465.846/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. em 
14/5/2019, DJe de 23/5/2019). - Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 524.283/MG, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 
em 9/2/2021, DJe de 22/2/2021). 
 
No caso dos autos, a defesa não cuidou de observar nenhuma das providências, pois não protestou, em ata, f. 75, o vício ora 
invocado, tampouco demonstrou qual o prejuízo suportado a partir da inquirição direta das testemunhas pelo Juízo. 
 
Para além disso, em minuciosa análise da gravação da audiência de instrução e julgamento, não constatei qualquer vício a ser 
reconhecido. 
 
Ora, o douto Magistrado não induziu em momento algum as respostas das testemunhas, tendo apenas cumprido com o seu 
dever de cuidar do andamento processual, sem cometer nenhum excesso. 
 
Ademais, destaco que o simples indeferimento de perguntas repetitivas, bem como daquelas que não possuem relação com o 
fato criminoso, não configura arbitrariedade e não tem o condão de anular o processo, obviamente quando demonstrado que 
tais negativas não resultaram em qualquer prejuízo à defesa. 
 
Assim sendo, rejeito a preliminar. 
 
4. Da nulidade da sentença por violação do disposto no art. 155, do Código de Processo Penal. 
 
A defesa intenta, ainda, a nulidade da sentença, sustentando que a condenação se baseou apenas em provas inquisitoriais. 
 
Todavia, sorte não lhe socorre. 
 
Isso porque o douto Magistrado proferiu a condenação do acusado não apenas em elementos produzidas na esfera 
extrajudicial, mas também nas provas produzidas em juízo. 
 
Ora, todos os policiais militares que atuaram na diligência confirmaram a dinâmica dos fatos em juízo, conforme audiência de 
instrução e julgamento (mídia de f. 77). 
 
Desse modo, não há se falar em nulidade da sentença, uma vez que a condenação decorreu de provas produzidas tanto na 
fase administrativa quanto na fase do contraditório, o que é perfeitamente possível. 
  
Pelos fundamentos expostos, rejeito a preliminar aventada. 
 
Não havendo outras preliminares a serem analisadas, passo ao mérito. 
 
Mérito. 
 
1. Da absolvição. 
 
A defesa do apelante busca absolvição do delito de tráfico de drogas alegando fragilidade probatória. Ao exame do 
processado, infiro que razão não lhe assiste. 
 
A materialidade delitiva é inconteste, conforme APFD de f. 2/8, boletim de ocorrência de f. 12/13-v, laudos toxicológicos 
preliminares e definitivos de f. 15 e 39, auto de apreensão de f. 11, e prova oral colhida nos autos. 
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No que tange à autoria, observo que também restou demonstrada. Perante a autoridade policial (f. 8), o acusado afirmou que: 
 
“[...] que há cerca de 2 (duas) semanas está vendendo drogas; que está desempregado e possui três filhos; que reside com a 
esposa e filhos; que já foi preso anteriormente em razão de cometimento de roubo; que nunca havia sido preso por tráfico de 
drogas; que os pinos encontrados pela Polícia Militar, em sua residência realmente são de sua propriedade; que adquiriu esta 
droga no bairro XXXX e, vendia cada pino por R$ 10,00 [...]”. 
 
Em juízo (mídia de f. 77), o réu retratou-se, alegando que os entorpecentes apreendidos em sua residência se destinavam ao 
seu consumo pessoal. Afirmou que foi ameaçado e obrigado a dizer na delegacia que estava comercializando as drogas. 
 
Entretanto, a nova versão apresentada pelo acusado em juízo não merece guarida, notadamente porque o réu, enquanto parte, 
não possui compromisso legal de dizer a verdade. Já é esperado que o acusado, premido pelas circunstâncias, apresente 
versão exculpatória que não encontra qualquer respaldo nos autos e que, portanto, não merece credibilidade. 
 
Além disso, em direção oposta à versão do apelante, e de forma consistente e uníssona, têm-se os depoimentos dos policiais 
militares. 
 
A testemunha, D.G.M., policial militar condutor do flagrante, em sede de inquérito (f. 2/3), afirmou que: 
 
“[...] por volta das 19h, durante patrulhamento a equipe GEPMOR, deslocou-se até o Bairro XXXX, em Ubá/MG, para verificar a 
denúncia de tráfico de drogas na residência de nº XX, onde já havia informação previa que no referido local ocorria tráfico de 
cocaína, crack e maconha e que as drogas ficavam escondidas na casa de N. Que ainda as informações davam conta de que 
quem realizava o tráfico no local seria R.K. e N. Que, chegando no local, deparam-se com o autor N.G.P., sendo abordado 
imediatamente pela equipe. Que estava muito nervoso e, ao ser questionado se teria algo de ilícito com ele, o mesmo, sem 
ameaça ou coação, afirmou que dento de sua residência teria certa quantia de drogas e que estaria comercializando a droga 
para o sustento da família, visto que está desempregado. Que, diante das informações, o autor N. autorizou a entrada dos 
policiais na sua residência, levando os policiais no local onde as drogas estavam escondidas [...]”. 
 
Em juízo (mídia de f. 77), a referida testemunha confirmou o depoimento prestado em fase extraprocessual, destacando que o 
local em que o apelante foi abordado é conhecido no meio policial como ponto de tráfico de drogas. Afirmou que o réu 
confessou a traficância para todos os militares da guarnição. 
 
Da mesma forma, a testemunha, F.S.S., policial militar, em sede de inquérito (f. 4/5), narrou: “[...] por volta das 19h, durante 
patrulhamento a equipe GEPMOR, deslocou-se até o Bairro XXXX, em Ubá/MG, para verificar a denúncia de tráfico de drogas 
na residência de nº XX, onde já havia informação previa que no referido local ocorria tráfico de cocaína, crack e maconha e que 
as drogas ficavam escondidas na casa de N. Que ainda as informações davam conta de que quem realizava o tráfico no local 
seria R.K. e N. Que, chegando no local, deparam-se com o autor N.G.P., sendo abordado imediatamente pela equipe. Que 
estava muito nervoso e, ao ser questionado se teria algo de ilícito com ele, o mesmo, sem ameaça ou coação, afirmou que 
dentro de sua residência teria certa quantia de drogas e que estaria comercializando a droga para o sustento da família, visto 
que está desempregado. Que, diante das informações, o autor N. autorizou a entrada dos policiais na sua residência, levando 
os policiais no local onde as drogas estavam escondidas [...]”. 
 
Em juízo (mídia de f. 77), a referida testemunha ratificou o depoimento acima exposto e confirmou que o réu confessou a 
prática criminosa. 
 
No mesmo sentido foi o relato em juízo do policial militar, M.L.A. (mídia de f. 77). 
 
Por pertinente, anoto que o depoimento dos policiais militares possui grande importância na prova do tráfico de drogas, não 
podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, a não ser diante da presença de indícios 
concretos aptos a desaboná-lo, o que não se demonstrou no presente caso. 
 
O policial, agindo dentro de sua função pública, goza da presunção iuris tantum de agir corretamente, logo sua atuação, num 
primeiro momento, é legitima. Além disso, não é por serem policiais que estão impedidos de depor, possuindo, pois, seus 
depoimentos valor probante como das demais pessoas, salvo prova em contrário, o que não restou demonstrado, in casu.  
 
Cabe ainda mencionar que não há o mínimo indício nos autos de perseguição e/ou represália dos policiais militares ao 
acusado. 
 
Sobre o assunto, preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “os depoimentos dos agentes policiais, 
colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com 
os elementos constantes dos autos” (HC 262.582/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. em 10/3/2016, DJe de 17/3/2016). 
 
Registro, ademais, que as testemunhas trazidas pela defesa em nada alteraram a narrativa dos militares, porquanto nada 
acresceram aos fatos. 
 
Nesse sentido, a testemunha da defesa, F.A., em juízo (mídia de f. 77), disse que estava presente no momento em que os 
policiais abordaram o réu. Destacou que a diligência ocorreu de forma tranquila. Alegou não saber se o acusado é usuário de 
drogas, registrando que não presenciou o apelante autorizando os militares adentrarem na residência até o momento em que 
esteve no local. 
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Já a testemunha da defesa, A.G., em juízo (mídia à f. 77), alegou que visualizou o momento em que o apelante foi abordado, 
frisando que o acusado não foi agredido em momento algum durante a diligência. No mais, não soube afirmar se o acusado é 
usuário de entorpecentes. 
 
A companheira do réu, R.S., em juízo (mídia à f. 77), alegou que os militares ameaçaram o acusado. Disse que o réu é usuário 
de drogas e que estava desempregado. 
 
Pois bem. 
 
O tráfico de drogas enseja crime de natureza permanente e ação múltipla, e, embora a comercialização da droga não constitua 
elemento obrigatório da ação criminosa, o que caracteriza o tráfico é a vontade do agente de transferir ou colocar o 
entorpecente na posse de usuários, traduzida em qualquer um dos 18 (dezoito) verbos da descrição típica do art. 33 da Lei nº 
11.343/2006, entre os quais, “ter em depósito” e “guardar”, como no caso dos autos. 
 
Com efeito, a confissão extrajudicial do acusado de que estava comercializando drogas é a que mais se aperfeiçoa com as 
demais provas produzidas nos autos. 
 
Com efeito, todos os policiais militares ouvidos judicialmente foram claros e consistentes em relatar que o apelante não foi 
abordado aleatoriamente, mas sim, em decorrência de denúncia dando conta de seu envolvimento com o tráfico de drogas, 
tanto é verdade, que ele, ao perceber a presença da guarnição, logo se demonstrou apreensivo e nervoso. 
 
Não bastasse, o próprio apelante, no calor dos fatos, afirmou que realmente estava traficando, o que foi confirmado sob o crivo 
do contraditório pelos militares, conforme minuciosamente exposto. 
 
Registro, ainda, que a quantidade de entorpecente apreendido no domicílio do acusado não é compatível com a figura de um 
usuário, na medida em que foram localizados 42 (quarenta e dois) pinos contendo cocaína, perfazendo 74,92g (setenta e 
quatro gramas e noventa e dois centigramas). 
 
Nesse ponto, destaco que, conforme narrado pelo acusado e por sua companheira, ele estava desempregado, demonstrando 
que não adquiriu os entorpecentes descritos, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), por intermédio de vias lícitas. 
 
Diante de todo o exposto, havendo provas firmes e uníssonas que sustentam a prática, pelo apelante, da conduta delitiva 
prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, resta defeso acolher a pretensão absolutória. 
 
2. Da desclassificação para o uso de entorpecentes. 
 
Pleiteia a defesa, subsidiariamente, a desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. 
 
Contudo, novamente razão não lhe assiste. 
 
Primeiro, porque o acusado admitiu na fase administrativa a traficância. 
 
Segundo, porque a quantidade e a forma de acondicionamento dos ilícitos não são compatíveis com a figura de um mero 
usuário, mesmo porque, nenhum dependente químico adquiriria 42 (quarenta e dois) pinos contendo cocaína e, por certo, 
compraria uma porção maior e não todas embaladas e prontas para o comércio. 
 
Ademais, é impensável imaginar que um usuário, além de adquirir exorbitante quantidade fracionada de droga, ainda a 
esconderia no quintal. 
 
Com efeito, nada impede que o agente ocupe uma dupla posição de traficante e usuário, sendo comum essa ocorrência, para 
sustentar o vício. 
 
O art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, dispõe que “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à 
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias 
sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 
 
Sobre os critérios para apuração de eventual consumo pessoal, leciona Guilherme de Souza Nucci: 
 
“[...] é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta, os elementos pertinentes à natureza da droga, sua 
quantidade, avaliando o local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão, bem como a conduta e os 
antecedentes do agente” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 10. ed. 2017. Ed. 
Forense. p. 357). 
 
Como visto, não basta para a desclassificação do delito a mera alegação de que o acusado é usuário de substância 
entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de tráfico previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. 
Antes, deve ser inequivocamente demonstrado que a droga tinha como destino o uso exclusivo do réu, o que resta afastado no 
presente caso, pelas razões já expostas anteriormente. 
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Ainda que assim não fosse, o apelante não apresentou provas veementes e inequívocas de que a droga apreendida destinava-
se a seu próprio consumo, ônus que lhe pertencia, o que desautoriza este julgador a acolher a tese de desclassificação. 
 
Por conseguinte, devidamente comprovado nos autos que a conduta perpetrada pelo apelante caracteriza a prática delitiva 
insculpida no art. 33 da Lei nº 11.343/06, desacolho a pretensão desclassificatória. 
 
3. Da reprimenda imposta. 
 
Em continuidade, pugnou a defesa pela redução da pena. Nesse particular, razão lhe assiste. 
 
Da análise das vetoriais do art. 59 do Código Penal, o d. Magistrado a quo considerou como desfavoráveis ao réu a 
culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime. 
 
No entanto, a culpabilidade foi apontada como desabonadora, em virtude de o acusado “ter consciência da ilicitude do ato que 
praticara”, f. 100, o que deve ser afastado. 
 
Isso, pois a presença desse pressuposto justifica a condenação criminal, não o aumento de pena, visto que a culpabilidade, 
como circunstância judicial, refere-se à maior ou menor reprovação social da conduta praticada, levando-se em consideração, 
para tanto, as condições pessoais do requerente, como sua formação moral, cultural e familiar. 
 
E, in casu, tenho que inexiste nos autos qualquer dado concreto que evidenciasse que o apelante ultrapassou os limites 
esperados de reprovabilidade da conduta delitiva, razão pela qual a mencionada circunstância não deve ser considerada em 
seu desfavor. 
 
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “[...] a simples afirmação de que a culpabilidade é desfavorável 
ao réu, pois tinha consciência da ilicitude não justifica, por si só, a valoração negativa dessa circunstância, motivo pelo qual 
não pode ser sopesada, pois não aponta para maior reprovabilidade da conduta, já que é inerente ao cometimento de qualquer 
tipo penal” (STJ, HC 235465/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, 5ª Turma, DJe de 25/6/2013). 
 
Quanto aos antecedentes do réu, a CAC colacionada aos autos (f. 95/97) registra apenas 1 (uma) condenação criminal 
transitada em julgado em seu desfavor, anotação que deverá ser examinada apenas na segunda fase dosimétrica, a fim de 
evitar o bis in idem, conforme Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. 
 
Ainda, o fato de o réu ter “agido às escondidas” não torna as circunstâncias do crime mais graves, pois tal conduta é ínsita ao 
próprio tipo penal. 
 
Diante do exposto, e não havendo circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 
(quinhentos) dias-multa. 
 
Na segunda fase, incidiu sobre a pena somente a agravante insculpida no art. 61, inciso I, do Código Penal. 
 
Ademais, observo que em sede extrajudicial (f. 8) o acusado confessou a traficância. Não obstante, sob o crivo do contraditório 
(mídia de f. 77), N. alterou parcialmente sua versão dos fatos, assumindo que as substâncias apreendidas seriam destinadas 
ao seu consumo pessoal. 
 
Assim, tenho que a confissão do apelante, ainda que somente na fase administrativa, contribuiu para a elucidação do fato 
criminoso, motivo pelo qual ele faz jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. 
 
Sobre o tema, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da 
confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e 
mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que 
ocorreu na espécie. 
 
Destaco, ainda, que não há se falar em afronta à Súmula nº 630 do Superior Tribunal de Justiça, vez que a confissão que está 
sendo considerada é a extrajudicial. 
 
Posto isso, reconheço a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e a compenso 
integralmente com a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes. 
 
Dessa forma, fixo a pena intermediária no mínimo legal, isto é, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 
 
Na terceira fase, não incidem causas de aumento nem de diminuição de pena, razão pela qual consolido e torno a reprimenda 
definitiva no patamar acima mencionado - 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa. 
 
Mantenho o dia-multa no valor mínimo legal. 
 
Diante da reincidência do réu e do quantum da reprimenda, mantenho o regime fechado para início de cumprimento da pena, 
nos termos do art. 33, § 2º, alínea a, do Código Penal. 
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Em razão dos mesmos motivos, incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a 
suspensão condicional da pena, visto que ausentes os requisitos legais previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal. 
 
Por fim, a despeito da regra do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, a análise da detração deve ser procedida pelo 
Juízo da Execução, diante da insuficiência de informações sobre a real situação prisional do acusado pelo Juiz do 
Conhecimento. 
 
Conclusão. 
 
Ante o exposto, rejeito as preliminares e dou parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena aplicada ao apelante, 
nos termos supramencionados. 
 
Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem sobre o presente acórdão e sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de 
f. 137/139v, para que dê o devido cumprimento. 
 
Custas nos termos da sentença. É como voto. 
 
DES. HENRIQUE ABI-ACKEL TORRES - Acompanho o culto Relator quanto à rejeição das preliminares de concessão do 
direito de recorrer em liberdade e de nulidade da sentença. 
 
Todavia, não obstante o judicioso voto de Sua Excelência, peço vênia para divergir e, assim, acolher a preliminar de ilicitude 
das provas obtidas a partir da indevida busca domiciliar, realizada em descompasso com o disposto no art. 5º, XI, da CR/88. 
 
De acordo com os elementos de prova colhidos durante a persecução penal (devidamente delineados no v. voto condutor), os 
policiais receberam “denúncia” anônima informando a prática do tráfico de drogas pelo apelante, foram até a casa do réu e, 
com o seu consentimento, ingressaram no imóvel, onde localizaram os entorpecentes. 
 
Pois bem. 
 
Nos termos da garantia disposta no art. 5º, XI, da CR/88, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o 
dia, por determinação judicial”. 
 
A referida garantia individual objetiva assegurar os direitos fundamentais relativos à proteção da vida privada e à intimidade, 
sendo certo que as exceções taxativamente previstas no mesmo dispositivo constitucional - consentimento do morador; 
flagrante delito; ocorrência de desastre; para prestar socorro; e, durante o dia, por determinação judicial -, por se tratarem de 
limitações à garantia erigida ao patamar de cláusula pétrea (art. 5º, XI, c/c art. 60, § 4º, IV, da CRFB/88), devem ser 
interpretadas restritivamente. 
 
Acerca dos limites penais dessa garantia individual, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, pacificou o 
seguinte entendimento: 
 
“[...] a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em 
fundada razões, devidamente justificada a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob 
pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados” (STF. 
Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 5/11/2015. Tema nº 280, Info 806). 
 
Conquanto a jurisprudência, antigamente, tenha orientado ser possível o ingresso no domicílio em caso de delitos 
permanentes, hodiernamente deve-se compreender que o simples fato de o tráfico ser de tal natureza não é suficiente para 
justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se, para tanto, a demonstração de fundadas razões que 
indiquem a existência de situação de flagrante delito. 
 
A saber: 
 
“Habeas corpus. Tráfico de drogas (2 kg de entorpecentes entre maconha, crack e cocaína). Prisão em flagrante. Nulidade. 
Ingresso de policiais no domicílio do acusado. Ausência de justa causa ou de autorização judicial. Comprometimento da 
materialidade delitiva. Fundadas razões. Consentimento do morador. Ônus da prova. Estado acusador. Constrangimento ilegal 
evidenciado. - Esta Corte Superior tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente apenas a 
ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido, para assim 
justificar a entrada na residência do agente, ou, ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio. - Segundo a nova 
orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, 
recai sobre o estado acusador. - Ao que se observa, o fato de outro indivíduo correr com uma sacola na mão, após avistar 
guardas municipais, não configura a fundada razão da ocorrência de crime (estado de flagrância) que justifique afastar a 
garantia da inviolabilidade do domicílio. - Ordem concedida para reconhecer a nulidade do flagrante em razão da invasão de 
domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato” (HC 657.526/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª 
Turma, j. em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021). 
 
Ora, ainda que se constate eventual situação de flagrância posteriormente à busca pessoal inconstitucional, tal circunstância 
casuística não pode justificar a medida. É necessário que o elemento “justa causa” seja aferido em uma perspectiva ex ante, 
ou seja, com base nos dados que se tinha antes da diligência. 
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Nos termos da irretocável manifestação do culto Ministro Rogerio Schietti Cruz: 
 
“[...] Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o dia, e mesmo assim mediante decisão 
devidamente fundamentada, após prévia análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um 
servidor da segurança pública total discricionariedade para, a partir de mera capacidade intuitiva, entrar de maneira forçada na 
residência de alguém e, então, verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente. [...]” (STJ, AgRg no HC 
567.784/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. em: 25/5/2021. p. 10/11). 
 
Da acurada análise dos elementos probatórios, concluo inexistir fundadas razões (justa causa) acerca da prática do tráfico de 
drogas, a justificar o ingresso dos policiais militares no domicílio do apelante. 
 
De fato, os próprios PMs disseram que foram até o endereço do recorrente tão somente para verificar a procedência de uma 
“denúncia” anônima. 
 
Apenas por esse motivo - sem referência a prévia investigação, realização de monitoramento ou campanas no local, tampouco 
menção a eventual movimentação de pessoas na residência, típica de comercialização de drogas ou, ainda, de notícias 
fundadas e atuais sobre traficância praticada no local -, os policiais perguntaram ao réu sobre seu envolvimento na prática 
delitiva e, em seguida, ingressaram no imóvel. 
 
Assim, as circunstâncias fáticas que antecederam o ingresso dos policiais militares no domicílio do apelante não são 
suficientes para evidenciar, objetivamente, a existência de justa causa para autorizar a restrição à garantia individual 
assegurada pelo art. 5º, XI, da CR/88. 
 
Neste ponto, valho-me, mais uma vez, da irrepreensível manifestação do eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz: “[...] Não 
desconheço o fato de que a complexa e sofrida realidade social brasileira, ineludivelmente sujeita, amiúde, as forças policiais a 
situações de risco e à necessidade de tomada urgente de decisões no desempenho de suas relevantes funções, o que há de 
ser considerado quando, no conforto de nossos gabinetes, realizamos - nós, juízes - o controle posterior das ações policiais. 
No entanto, não se há de desconsiderar, por outra ótica, que, ocasionalmente, a ação policial submete pessoas que vivem em 
condições sociais desfavoráveis a situações abusivas e arbitrárias. 
 
Em verdade, se, de um lado, a dinâmica e a sofisticação do crime organizado exigem uma postura mais efetiva do Estado, a 
coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, também precisa, a 
seu turno, sentir-se segura e ver assegurada a preservação de seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o 
de não ter a residência invadida, a qualquer hora do dia, por agentes das forças policiais, sob a única justificativa, extraída de 
apreciações pessoais dos invasores, de que o local supostamente é um ponto de tráfico de drogas ou de que o suspeito do 
tráfico ali possui drogas e armas armazenadas. 
 
Não discordo da ponderação feita pelo Ministro Gilmar Mendes, por ocasião do julgamento do referido RE nº 603.616/RO, de 
que ‘a busca e apreensão domiciliar é uma medida invasiva, mas de grande valia para a repressão à prática de crimes e para a 
investigação policial’ (p. 10 do acórdão). Também não perco de vista que, não raro, é tênue a distinção dos limites 
circunstanciais entre a legitimidade da ação de ingresso e a afetação do direito à inviolabilidade de domicílio. 
 
No entanto, é de particular importância (re)pensar em que medida o ingresso na esfera domiciliar para apreensão de drogas e 
de armamentos em determinadas circunstâncias representa uma intervenção restritiva legítima do ponto de vista constitucional 
e não uma violação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio. Isso porque a ausência de justificativas e elementos 
seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas 
relativamente à ocorrência de delitos como os em questão, pode acabar esvaziando o próprio direito à privacidade e à 
inviolabilidade de sua condição fundamental. [...]” (STJ, AgRg no HC 567.784/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 
em 25/5/2021. p. 13). 
 
No mesmo sentido, aliás, a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, ao analisar o caso “Fernández Prieto & Tumbeiro v. 
Argentina”, entendeu que a abordagem policial baseada apenas em parâmetros subjetivos - v.g., percepção de “movimentos 
furtivos”; a mera presença em “área de alta criminalidade”; denúncia anônima isoladamente considerada; descrição genérica 
do suspeito, como a indicação inespecífica sobre o gênero ou a cor da pele - viola o art. 7.3 do Pacto de San Jose da Costa 
Rica, o qual prevê: 
 
“[...] Art. 7. 
 
Direito à Liberdade Pessoal [...]. 
 
3. Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários. [...]”. 
 
Destarte, considerando que não há sequer como supor que o recorrente estivesse praticando quaisquer delitos de natureza 
permanente no interior de sua casa - não havendo outra peculiaridade a não ser a menção à denúncia anônima -, inexiste justa 
causa para a mitigação da inviolabilidade do domicílio, assegurada pelo art. 5º, XI, 
 da CR/88. A fortiori, à míngua de fundadas razões que justificassem a violação ao domicílio, concluo que a descoberta 
posterior da situação de flagrância não passou de mero acaso, não podendo este casuísmo, por óbvio, justificar uma restrição 
ilegítima a uma cláusula pétrea. 
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Noutra senda, tampouco há comprovação de que o ingresso na residência foi voluntariamente autorizado pelos moradores. 
 
Sobre esse tópico, ressalto que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus nº 
598.051/SP, em 2/3/2021, por unanimidade, estabeleceu critérios objetivos para o controle do alegado consentimento do 
morador para o ingresso no domicílio, que, a meu ver, devem ser observados como decorrência da constitucionalização do 
processo penal. 
 
A saber: 
 
“[...] - Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do 
suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente 
justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. - O tráfico ilícito de entorpecentes, em 
que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio 
onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que 
do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a 
própria droga) será destruída ou ocultada. - O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua 
casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de 
constrangimento ou coação. - A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do 
suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o 
ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em 
áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo. - A violação a essas regras e condições legais e constitucionais 
para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais 
que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) 
que tenha(m) realizado a diligência. [...]” (STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. em 2/3/2021. p. 
68/69). 
 
O mesmo entendimento, aliás, passou a ser adotado também pela Quinta Turma do augusto Superior Tribunal de Justiça:  
 
“Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Tráfico ilícito de entorpecentes. Invasão domiciliar 
efetuada por policiais militares sem autorização judicial, sem prévia denúncia anônima ou investigações. Fuga de indivíduo 
para o interior de sua residência, ao avistar a viatura policial. Ausência de justa causa. Nulidade das provas obtidas na busca e 
apreensão. Constrangimento ilegal evidenciado. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para trancar a ação 
penal. Agravo regimental improvido. - O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, 
também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja 
utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato 
apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas 
corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. em 7/6/2018, DJe de 15/6/2018). - O Supremo Tribunal 
Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a 
qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas 
pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito” (RE nº 
603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010). 
 
Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de 
fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, 
somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da 
residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 
 
Precedentes desta Corte. 
 
“[...] - A existência de denúncia anônima de tráfico de drogas no local associada ao avistamento de um indivíduo correndo para 
o interior de sua residência não constituem fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que, na residência em 
questão, estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não. Necessária a prévia realização de diligências 
policiais para verificar a veracidade das informações recebidas (ex: ‘campana que ateste movimentação atípica na residência’). 
- Precedentes: RHC 89.853/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020; RHC 83.501/SP, Rel. 
Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. em 6/3/2018, DJe de 5/4/2018; REsp 1.593.028/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 
em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020; AgInt no HC 530.272/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. em 9/6/2020, 
DJe 18/6/2020. - No caso concreto, a leitura do boletim de ocorrência revela que os policiais adentraram a residência do 
paciente sem sua prévia permissão e sem prévia autorização judicial, baseados apenas no fato de que, ao avistar a viatura 
policial em patrulhamento, o paciente correu para dentro de sua residência. Não houve sequer denúncia anônima imputando 
ao paciente qualquer tipo de cometimento de crime, muito menos investigações prévias por parte da autoridade policial para 
amparar suspeitas de que, no local, eram armazenados entorpecentes. - Reconhecida a ilegalidade da entrada da autoridade 
policial no domicílio do paciente sem prévia autorização judicial, a prova colhida na ocasião deve ser considerada ilícita. - Não 
existindo indicação de provas independentes da materialidade do delito, a justificar a continuidade da ação penal, deve ser ela 
trancada. - Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento” (AgRg no HC 665.373/SP, Rel. Min. 
Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021). 
 
Em igual sentido, destaco também os seguintes precedentes, todos do STJ: HC 644.951/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da 
Fonseca, 5ª Turma, j. em 1º/6/2021; HC 672.393/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª 
Região), 6ª Turma, j. em: 14/9/2021; AgRg no AgRg no AREsp 1.742.596/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 
25/5/2021; entre tantos outros. 
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No caso, os policiais militares relataram que o apelante, “sem ameaça ou coação, afirmou que dentro de sua residência teria 
certa quantia de drogas e que estaria comercializando a droga para o sustento da família” (sic, f. 2/3). 
 
Em contrapartida, N.G.P. e a sua companheira, R.S., em juízo (mídia de f. 77), afirmaram que os policiais militares ameaçaram 
o apelante, exigindo que ele autorizasse o ingresso dos agentes públicos no imóvel e que assumisse a prática do tráfico de 
drogas. 
 
Além disso, F.A., ao ser inquirido sob o crivo do contraditório (mídia de f. 77), disse que presenciou a abordagem ao réu e que 
não viu N. autorizar o ingresso dos militares em seu imóvel. 
 
Não desconheço que a palavra dos policiais que participam de diligências deve merecer credibilidade e validade, porque se o 
Estado confere aos seus agentes a atribuição de policiamento ostensivo, não se pode, através da prestação jurisdicional, 
retirar a boa-fé das informações prestadas acerca do crime. 
 
Todavia, em atenção à lição de hermenêutica constitucional segundo a qual as exceções a direitos fundamentais devem ser 
interpretadas restritivamente, “caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o 
consentimento do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de 
comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar, mesmo sem consentimento válido do morador. Entretanto, 
não se demonstrou preocupação em documentar esse consentimento, quer por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e 
especialmente, por registro de áudio-vídeo” (STJ, 674.139/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. em 15/2/2022). 
 
Assim sendo, à míngua de prova adequada em sentido contrário, prevalece, quanto ao consentimento, a versão apresentada 
pelo réu, de que fora ameaçado, tendo os policiais ingressado em seu domicílio e procedido a buscas domiciliares sem 
qualquer autorização: 
 
“Recurso em habeas corpus. Tráfico de drogas. Nulidade. Prova ilícita. Busca domiciliar autorizada por terceiro. Ausência de 
fundadas razões para o ingresso forçado dos policiais. Manifesta ilegalidade. - O art. 5º, XI, da Constituição Federal estabelece 
que a residência é asilo inviolável, de modo a atribuir-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada 
e ao direito à intimidade. Ao mesmo tempo, prevê, em numerus clausus, as respectivas exceções, quais sejam: a) se o 
morador consentir; b) em flagrante delito; c) em caso de desastre; d) para prestar socorro; e) durante o dia, por determinação 
judicial. Assim, em qualquer outra situação, além das que se encontram positivadas na Carta Maior, é vedado ao agente 
público, sem o consentimento do morador, ingressar em sua residência, sob pena de, no campo processual, serem 
consideradas ilícitas as provas obtidas (AgRg no HC nº 668.957/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe de 
30/8/2021). - No caso, a operação policial que resultou na apreensão da droga na casa do recorrente originou-se de 
informação anônima passada dias antes à Polícia Militar. Os policiais, após tentativa de localização dos envolvidos, 
deslocaram-se até a residência de dois deles, tendo sido a busca domiciliar autorizada por terceiro - apontado como pai da 
coacusada, mas que não residia no imóvel. - Apesar da significativa quantidade de entorpecentes encontrada no imóvel do 
recorrente, tal descoberta não passou de mero acaso, pois não havia circunstâncias concretas que indicassem a ocorrência da 
prática delitiva no local. Ademais, a entrada foi permitida por terceiro que ali não residia, quando apenas ao morador da 
unidade habitacional caberia tal autorização. - Recurso em habeas corpus provido para declarar a invalidade das provas 
obtidas mediante violação domiciliar, e todas as dela decorrentes, na AP nº 5002715-89.2021.8.13.0216 e, consequentemente, 
para determinar a expedição de alvará de soltura em benefício do recorrente, uma vez que não houve fundadas razões nem 
comprovação de consentimento válido para o ingresso em seu domicílio” (RHC 154.093/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 
6ª Turma, j. em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021). 
 
“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Nulidade da prova. Violação de domicílio. Denúncia anônima. 
Ausência de outros elementos. Consentimento do morador. Ausência de prova quanto à ausência de vício de consentimento. 
Agravo não provido. - O simples fato de o tráfico de drogas configurar crime permanente não autoriza, por si só, o ingresso em 
domicílio sem o necessário mandado judicial. Exige-se, para que se configure a legítima flagrância, a demonstração posterior 
da justa causa ou, em outros termos, de fundadas razões quanto à suspeita de ocorrência de crime no interior da residência. - 
Segundo a jurisprudência desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos, não configura a fundada 
razão exigida para o ingresso em domicílio. - No HC 598.051/SP, decidiu que o consentimento do morador para a entrada dos 
policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e, ainda, for registrado em gravação audiovisual. Ausente a 
comprovação de que a autorização foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca 
domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). - Agravo desprovido” (AgRg no 
HC 664.708/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021). 
 
Nunca é demais pontuar que, em um Estado Democrático de Direito, parte-se da premissa de que a busca da verdade no 
processo penal se sujeita a balizas epistemológicas e éticas, que assegurem um mínimo de idoneidade às provas e não 
exponham pessoas em geral ao risco de virem a ser injustamente presas e condenadas. Ora, para além da mera apuração da 
verdade, a investigação criminal promovida pelo Estado tem como objetivo, também, a proteção a direitos fundamentais e o 
desestímulo a práticas autoritárias. 
 
Nos termos da indelével lição de Winfried Hassemer, “o direito processual penal não é outra coisa senão direito 
constitucionalmente aplicado”. 
 
Destarte, na busca de uma verdade processualmente válida, a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a 
regras precisas, que assegurem, às partes e a todos os cidadãos, maior controle sobre a atividade jurisdicional. 
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Em outros termos, o Poder Judiciário deve cuidar deste controle de constitucionalidade, convencionalidade e legalidade, para 
impedir a subversão dos fundamentos do sistema acusatório, e não permitir que técnicas ilícitas de obtenção de prova sejam 
normalizadas. 
 
Portanto, ressai de forma manifesta e incontroversa que a busca domiciliar realizada no imóvel de N.G.P. não obedeceu aos 
ditames constitucionais, convencionais e legais, ofendendo, por conseguinte, a garantia da inviolabilidade do domicílio, razão 
pela qual todas as provas advindas dessa diligência são ilícitas. 
 
Diante do exposto, acolho a preliminar e reconheço a ilegalidade da busca domiciliar na residência do réu, por ofensa ao art. 
5º, XI, da CR/88, determinando o desentranhamento das provas obtidas a partir da sua realização. 
 
Mérito. 
 
Em virtude do acolhimento da tese preliminar aventada pela combativa defesa, é impositiva a absolvição, diante da ausência 
de provas quanto à existência do fato, nos termos do art. 386, II, do CPP. 
 
Consoante exposto alhures, a busca domiciliar é ilícita, impondo serem assim consideradas todas as provas decorrentes dessa 
diligência, inclusive a apreensão do entorpecente e, por conseguinte, serem desentranhadas, nos termos do art. 157, § 1º, 
primeira parte, do CPP. 
 
Portanto, em relação ao crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, não há qualquer prova lícita de sua existência. 
 
Destarte, diante da manifesta ausência de provas licitamente colhidas nos autos, imperiosa a absolvição de N.G.P., quanto ao 
crime de tráfico de drogas, pelos motivos descritos alhures, com fulcro no art. 386, II e VII, do CPP. 
 
Dispositivo. 
 
Feitas tais considerações, pedindo redobrada vênia ao eminente Desembargador relator, divirjo de Sua Excelência para 
acolher a preliminar de violação à garantia de inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CR/88), determinando o 
desentranhamento das provas relativas à apreensão da droga, bem como daquelas diretamente decorrentes dessa; e, no 
mérito, dou provimento ao recurso, para absolver o recorrente, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP, quanto à prática do 
crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. 
 
Prevalecendo meu entendimento, expeça-se alvará de soltura clausulado, se por al não estiver preso. É como voto. 
 
DES.ª ÂMALIN AZIZ SANT’ANA - De acordo com o Relator. 
 
Súmula - REJEITARAM AS PRELIMINARES, VENCIDO PARCIALMENTE O DESEMBARGADOR REVISOR E, NO MÉRITO, 
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 
 

+++++ 
 

Observação 
 

As decisões publicadas nesta seção podem ser modificadas mediante interposição de recursos. 
 

+++++ 
 

DECIDIR - Pesquisa temática 
 
Organizada pelos desembargadores membros da Comissão de Divulgação da Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, a publicação trimestral DECIDIR - Pesquisa temática divulga assuntos jurídicos atuais de ampla repercussão e 
relevância. Apresenta comentários e síntese do tema definido sob a ótica do organizador, além de pesquisas de legislação, 
doutrina e jurisprudência, elaboradas pelos setores de Biblioteca e de Jurisprudência do TJMG. 
 
Acesse pelo site da EJEF (ejef.tjmg.jus.br) > Publicações > DECIDIR - Pesquisa temática 
Ou pelo link: https://bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/11736/browse?type=dateissued&submit_browse=Exibir+todos+os+itens 

 
+++++ 

 
GOTAS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 
De modo objetivo e sintético, Gotas da Língua Portuguesa apresenta quinzenalmente informações gramaticais segundo a 
técnica do Português Instrumental, com ênfase nos recursos da língua mais utilizados no dia a dia das atividades do Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas Gerais.  
 
Acesse pelo site da EJEF (ejef.tjmg.jus.br) > Publicações > Gotas da Língua Portuguesa 
Ou pelo link: https://bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/578/browse?order=DESC&type=title&submit_browse=Exibir+todos+os+itens 

 
+++++ 
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COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA 

Coordenadora: Rafaela Giboschi Carvalho 
 

BOLETIM DE LEGISLAÇÃO E ATOS NORMATIVOS DO TJMG 
Periodicidade: semanal   

Nº 717 – 01 de março de 2023                                                                                                        Abrangência: 11/02/2023 a 24/02/2023 
A EJEF disponibiliza, semanalmente, o Boletim de Legislação com o objetivo de prover os magistrados e servidores das informações de que 
necessitam para o desempenho de suas atividades, bem como fornecer subsídios para que se mantenham atualizados. 
 
Seu conteúdo é uma seleção da legislação publicada nos diários oficiais (DOU, diários eletrônicos dos Tribunais Superiores e CNJ, Minas Gerais e 
DOM), atos normativos do TJMG publicados no DJe, inclusive da Corregedoria, e baseia-se em matérias de competência do Tribunal e em outras 
relevantes para as funções jurisdicionais e administrativas. 

ATOS NORMATIVOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

Tipo/Número Publicação/ 
Edição Ementa/Resumo Acesso ao Texto Integral 

PORTARIA Nº 29 DJE/CNJ;  
15/02/2023 

Divulga os requisitos técnicos mínimos exigidos para 
a transmissão eletrônica dos atos processuais 
destinados ao Domicílio Judicial Eletrônico e dá 
outras providências. 

Port. 29 
(Site do CNJ) 

PORTARIA Nº 36 DJE/CNJ;  
23/02/2023 

Institui o Guia de Alinhamento Estratégico de 
Implantação da Plataforma Digital do Poder 
Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br). 

Port. 36 
 (Site do CNJ) 

PORTARIA Nº 41 DJE/CNJ;  
23/02/2023 

Regulamenta a produção e liberação de versões do 
sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe). 

Port. 41 
 (Site do TJMG) 

ATOS NORMATIVOS DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA 

Tipo/Número Publicação/ 
Edição Ementa/Resumo Acesso ao Texto Integral 

PROVIMENTO Nº 140 DJE/CNJ;  
23/02/2023 

Estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, o 
Programa de Enfrentamento ao Sub-registro Civil e 
de Ampliação ao Acesso à Documentação Básica 
por Pessoas Vulneráveis; institui a Semana Nacional 
do Registro Civil e dá outras providências. 

Publicado no DJE/CNJ nº 33, de 
23/02/2023, p. 24-25  

(Site do CNJ) 

ATOS NORMATIVOS DA SECRETÁRIA-GERAL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

Tipo/Número Publicação/ 
Edição Ementa/Resumo Acesso ao Texto Integral 

PORTARIA Nº 3 DJE/CNJ;  
15/02/2023 

Divulga os dias de feriados nacionais e estabelece 
os dias de ponto facultativo, no âmbito do Conselho 
Nacional de Justiça, no ano de 2023. 

 Port.  
(Site do CNJ) 

ATOS NORMATIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Tipo/Número Publicação/ 
Edição Ementa/Resumo Acesso ao Texto Integral 

INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº 4 

DJE/STJ; 
22/02/2023 

Disciplina, no âmbito do Superior Tribunal de 
Justiça, o procedimento de cadastramento de conta 
única para efeito de constrição de valores em 
dinheiro por meio do Convênio SISBAJUD. 

Inst. Norm. 4 
 (Site do TJMG) 

ATOS NORMATIVOS DA DIRETORIA GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Tipo/Número Publicação/ 
Edição 

Ementa/Resumo Acesso ao Texto Integral 

PORTARIA Nº 43 DJE; 
24/02/2023 

Publica os valores de venda das publicações 
editadas pelo Supremo Tribunal Federal e dos 
suvenires. 

Port. 43 
(Site do STF) 

ATOS NORMATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Tipo/Número Publicação/ 
Edição Ementa/Resumo Acesso ao Texto Integral 

PORTARIA Nº 6.011 DJE; 
14/022023 

Altera a Portaria da Presidência nº 5.917, de 5 de 
dezembro de 2022, que "Dispõe sobre a delegação 
de competência no âmbito da Corregedoria-Geral de 
Justiça para movimentar os recursos financeiros 
arrecadados na forma do Provimento Conjunto nº 
90, de 19 de fevereiro de 2020". 

Port. 6.011 
(Site do TJMG) 

PORTARIA Nº 6.012 DJE; 
14/022023 

Altera a Portaria da Presidência nº 5.707, de 28 de 
julho de 2022, que "Dispõe sobre a composição da 
Coordenadoria da Infância e da Juventude". 

Port. 6.012 
(Site do TJMG) 

PORTARIA Nº 6.013 DJE; 
14/022023 

Designa juízas leigas para atuar em Unidade 
Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais. 

Port. 6.013 
(Site do TJMG) 

PORTARIA Nº 6.014 DJE; Designa Juíza Coordenadora do Centro Judiciário Port. 6.014 
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15/022023 de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 
Ouro Branco. 

(Site do TJMG) 

PORTARIA Nº 6.015 DJE; 
15/022023 

Dispensa juíza leiga de suas funções em Unidade 
Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais do 
Estado de Minas Gerais. 

Port. 6.015 
(Site do TJMG) 

PORTARIA Nº 6.016 DJE; 
15/022023 

Designa integrantes do Conselho Curador da 
Galeria de Arte TJMG Cultural. 

Port. 6.016 
(Site do TJMG) 

PORTARIA Nº 6.017 DJE; 
15/022023 

Constitui a Comissão Especial de Avaliação e 
Julgamento e a Equipe de Apoio Administrativo do 
processo de seleção para a contratação de "startup" 
para o desenvolvimento de solução para 
atendimento aos profissionais do Direito e aos 
jurisdicionados, no âmbito das edificações forenses 
de Belo Horizonte. 

Port. 6.017 
(Site do TJMG) 

PORTARIA Nº 6.018 DJE; 
16/022023 

Designa juiz leigo para atuar em Unidade 
Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais.  

Port. 6.018 
(Site do TJMG) 

PORTARIA Nº 6.019 DJE; 
16/022023 

Altera a Portaria da Presidência nº 5.734, de 11 de 
agosto de 2022, que "Designa integrantes da 
Comissão temporária de Proteção de Dados 
Pessoais do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais". 

Port. 6.019 
(Site do TJMG) 

PORTARIA Nº 6.020 DJE; 
24/022023 

Reajusta o valor do auxílio-transporte de que trata a 
Lei estadual nº 23.173, de 20 de dezembro de 2018, 
para os servidores do Poder Judiciário do Estado de 
Minas Gerais. 

Port. 6.020 
(Site do TJMG) 

PORTARIA Nº 6.021 DJE; 
24/022023 

Fixa o valor mensal do auxílio-alimentação para os 
membros do Poder Judiciário do Estado de Minas 
Gerais no efetivo exercício dos respectivos cargos e 
do vale-lanche concedido aos servidores do Quadro 
de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Minas 
Gerais. 

Port. 6.021 
(Site do TJMG) 

PORTARIA Nº 6.022 DJE; 
24/022023 

Reajusta o valor do auxílio-saúde de que trata a Lei 
estadual nº 23.173, de 20 de dezembro de 2018, 
para os servidores do quadro de pessoal do Poder 
Judiciário do Estado de Minas Gerais. 

Port. 6.022 
(Site do TJMG) 

PORTARIA Nº 6.023 DJE; 
24/022023 

Reajusta o valor do auxílio pecuniário mensal 
relativo ao Programa de Assistência em Creche e 
Pré-Escola. 

Port. 6.023 
(Site do TJMG) 

PORTARIA Nº 6.024 DJE; 
24/022023 

Dispensa juíza leiga de suas funções em Unidade 
Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais do 
Estado de Minas Gerais. 

Port. 6.024 
(Site do TJMG) 

PORTARIA CONJUNTA 
Nº 1.444 

DJE; 
17/02/2023 

Altera a Portaria Conjunta da Presidência nº 297, de 
23 de julho de 2013, que "Dispõe sobre estágio para 
estudante de estabelecimento de ensino superior na 
Secretaria do Tribunal de Justiça e na Justiça de 
Primeira Instância do Estado de Minas Gerais". 

Port. Conj. 1.444 
(Site do TJMG) 

PORTARIA CONJUNTA 
Nº 1.445 

DJE; 
17/02/2023 

Dispõe sobre a expansão do Projeto “Conciliação 
em Domicílio” para todas as comarcas do Estado de 
Minas Gerais. 

Port. Conj. 1.445 
(Site do TJMG) 

PORTARIA CONJUNTA 
Nº 1.446 

DJE; 
17/02/2023 

Dispõe sobre a Rede Multinível, Multissetorial e 
Interinstitucional Judiciária de Justiça Restaurativa 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - 
RESTAURA JR TJMG e dá outras providências. 

Port. Conj. 1.446 
(Site do TJMG) 

PORTARIA CONJUNTA 
Nº 1.447 

DJE; 
24/02/2023 

Instala o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania para demandas de Direito à Saúde da 
Justiça de Primeiro e Segundo Graus do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais - CEJUSC 
Saúde. 

Port. Conj. 1.447 
(Site do TJMG) 

PORTARIA CONJUNTA 
Nº 1.448 

DJE; 
24/02/2023 

Regulamenta o acesso, por terceiros interessados, 
aos processos judiciais findos tramitados no Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas Gerais. 

Port. Conj. 1.448 
(Site do TJMG) 

RESOLUÇÃO Nº 1.019 DJE; 
13/02/2023 

Altera a Resolução do Órgão Especial nº 957, de 10 
de março de 2021, que "constitui Comissão de 
Concurso incumbida das providências necessárias à 
organização e realização do concurso público para 
provimento do cargo de juiz de direito substituto da 
carreira da magistratura do Estado de Minas 
Gerais." 

Res. 1.019 
(Site do TJMG) 

RESOLUÇÃO Nº 1.020 DJE; 
14/02/2023 

Altera a Resolução do Órgão Especial do Tribunal 
de Justiça nº 821, de 15 de junho de 2016, que 
“dispõe sobre a reestruturação da Corregedoria-
Geral de Justiça, altera o Anexo V da Resolução da 
Corte Superior nº 533, de 16 de março de 2007, que 
dispõe sobre a lotação dos cargos de provimento 
em comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça e 
dá outras providências, e revoga a Resolução da 
Corte Superior nº 493, de 12 de dezembro de 2005, 
que reestrutura a Corregedoria Geral de Justiça”. 

Res. 1.020 
(Site do TJMG) 
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RESOLUÇÃO Nº 1.021 DJE; 
14/02/2023 

Altera a Resolução da Corte Superior nº 660, de 7 
de junho de 2011, que "dispõe sobre a concessão e 
o pagamento de diárias de viagem a magistrados e 
servidores lotados na Secretaria do Tribunal de 
Justiça, na Justiça de primeiro grau e nos Juizados 
Especiais no âmbito do Estado de Minas Gerais". 

Res. 1.021 
(Site do TJMG) 

RESOLUÇÃO Nº 1.022 DJE; 
14/02/2023 

Dispõe sobre a desinstalação do Registro de Título 
e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas do 
Município de Lagoa Dourada e dá outras 
providências. 

Res. 1.022 
(Site do TJMG) 

RESOLUÇÃO Nº 1.023 DJE; 
14/02/2023 

Desinstala o Ofício do 3º Tabelionato de Notas da 
Comarca de São Sebastião do Paraíso e dá outras 
providências. 

Res. 1.023 
(Site do TJMG) 

RESOLUÇÃO Nº 1.024 DJE; 
14/02/2023 

Dispõe sobre a desinstalação do Ofício do 3º 
Tabelionato de Notas da Comarca de Aimorés e dá 
outras providências. 

Res. 1.024 
(Site do TJMG) 

RESOLUÇÃO Nº 1.025 DJE; 
14/02/2023 

Dispõe sobre a desinstalação do Ofício do 3º 
Tabelionato de Notas da Comarca de Teófilo Otoni e 
dá outras providências. 

Res. 1.025 
(Site do TJMG) 

RESOLUÇÃO Nº 1.026 DJE; 
14/02/2023 

Dispõe sobre a desinstalação do Ofício do 2º 
Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de 
Nova Ponte e dá outras providências. 

Res. 1.026 
(Site do TJMG) 

RESOLUÇÃO Nº 1.027 DJE; 
14/02/2023 

Dispõe sobre a desinstalação do Ofício do 1º 
Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de 
Itajubá e dá outras providências.  

Res. 1.027 
(Site do TJMG) 

RESOLUÇÃO Nº 1.028 DJE; 
14/02/2023 

Dispõe sobre a desinstalação do Ofício do 3º 
Tabelionato de Notas da Comarca de Barbacena e 
dá outras providências. 

Res. 1.028 
(Site do TJMG) 

RESOLUÇÃO Nº 1.029 DJE; 
14/02/2023 

Dispõe sobre a desinstalação do Registro de 
Imóveis do Município de Lagoa Dourada e dá outras 
providências. 

Res. 1.029 
(Site do TJMG) 

RESOLUÇÃO Nº 1.030 DJE; 
14/02/2023 

Dispõe sobre a desinstalação do Ofício do 2º 
Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de 
Ouro Preto e dá outras providências. 

Res. 1.030 
(Site do TJMG) 

RESOLUÇÃO Nº 1.031 DJE; 
14/02/2023 

Altera a Resolução do Órgão Especial nº 863, de 19 
de dezembro de 2017, que “Dispõe sobre a 
destinação de armas de fogo, acessórios e 
munições apreendidos em inquéritos policiais, em 
processos ou procedimentos criminais e em 
procedimentos de apuração de ato infracional”. 

Res. 1.031 
(Site do TJMG) 

RESOLUÇÃO Nº 1.032 

DJE; 
14/02/2023 

e 
15/02/2023 

(Republicação) 

Altera a Resolução do Órgão Especial nº 811, de 16 
de dezembro de 2015, que "Altera a competência de 
Varas, bem como a lotação de cargos, na Comarca 
de Belo Horizonte e dá outras providências". 

Res. 1.032 
(Site do TJMG) 

ATOS NORMATIVOS DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Tipo/Número Publicação/ 
Edição Ementa/Resumo Acesso ao Texto Integral 

AVISO Nº 35/2021 
DJE; 

15/02/2023 
(Republicação) 

Avisa sobre o registro de exercício de atividade 
docente, de que trata a Resolução do Conselho 
Nacional de Justiça nº 34, de 24 de abril de 2007 e 
torna sem efeito o Aviso da Corregedoria-Geral de 
Justiça nº 57, de 12 de dezembro de 2016.  

Aviso 35 
(Site do TJMG) 

AVISO Nº 8 DJE; 
13/02/2023 

Avisa sobre a disponibilização de arquivo contendo 
informações sobre o padrão de desempenho, de 
produtividade e de presteza no exercício 
jurisdicional, relativo ao período de fevereiro de 
2022 a janeiro de 2023. 

Aviso 8 
(Site do TJMG) 

AVISO Nº 9 DJE; 
14/02/2023 

Torna sem efeito os atos que menciona. Aviso 9 
(Site do TJMG) 

AVISO Nº 10 DJE; 
17/02/2023 

Divulga procedimentos para a desinstalação do 
Ofício do 1º Registro Civil das Pessoas Naturais da 
Comarca de Itajubá. 

Aviso 10 
(Site do TJMG) 

AVISO Nº 11 DJE; 
17/02/2023 

Divulga procedimentos para a desinstalação do 
Ofício do 2º Registro Civil das Pessoas Naturais da 
Comarca de Ouro Preto. 

Aviso 11 
(Site do TJMG) 

AVISO Nº 12 DJE; 
17/02/2023 

Divulga procedimentos para a desinstalação do 
Registro de Imóveis do Município de Lagoa 
Dourada. 

Aviso 12 
(Site do TJMG) 

AVISO Nº 13 DJE; 
17/02/2023 

Divulga procedimentos para a desinstalação do 3º 
Tabelionato de Notas da Comarca de Aimorés. 

Aviso 13 
(Site do TJMG) 

AVISO Nº 14 DJE; 
17/02/2023 

Divulga procedimentos para a desinstalação do 3º 
Tabelionato de Notas da Comarca de São Sebastião 
do Paraíso. 

Aviso 14 
(Site do TJMG) 

AVISO Nº 15 DJE; 
17/02/2023 

Divulga procedimentos para a desinstalação do 
Ofício do 2º Registro Civil das Pessoas Naturais da 

Aviso 15 
(Site do TJMG) 
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Comarca de Nova Ponte. 

AVISO Nº 16 DJE; 
17/02/2023 

Divulga procedimentos para a desinstalação do 
Registro de Títulos e Documentos e Civil das 
Pessoas Jurídicas do Município de Lagoa Dourada. 

Aviso 16 
(Site do TJMG) 

AVISO Nº 17 DJE; 
17/02/2023 

Divulga procedimentos para a desinstalação do 3º 
Tabelionato de Notas da Comarca de Barbacena. 

Aviso 17 
(Site do TJMG) 

AVISO Nº 18 DJE; 
17/02/2023 

Divulga procedimentos para a desinstalação do 3º 
Tabelionato de Notas da Comarca de Teófilo Otoni. 

Aviso 18 
(Site do TJMG) 

AVISO Nº 19 DJE; 
24/02/2023 

Avisa sobre a necessidade de citação eletrônica 
para todos os processos que tramitam no Sistema 
“Processo Judicial Eletrônico - PJe”, inclusive no 
Sistema dos Juizados Especiais e nas Turmas 
Recursais, quando os destinatários forem as 
pessoas jurídicas mencionadas neste ato.  

Aviso 19 
(Site do TJMG) 

AVISO CONJUNTO Nº 1 DJE; 
14/02/2023 

Avisa sobre a necessidade de observância de 
procedimentos padronizados para o cadastramento 
de classe e assunto processuais nas ações civis 
públicas, bem como de retificação dos dados 
processuais das referidas ações ainda não julgadas, 
na justiça de primeira e segunda instâncias do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 

Publicado no DJE de 14/02/2023.  

PORTARIA Nº 7.499 DJE; 
14/02/2023 

Institui, no âmbito da Comarca de Belo Horizonte, o 
Projeto Experimental da Central de Triagem de Belo 
Horizonte - CTBH. 

Port. 7.499 
(Site do TJMG) 

PORTARIA Nº 7.500 DJE; 
24/02/2023 

Reconduz juiz de direito para o exercício das 
funções de Diretor do Foro da Comarca de 
Varginha. 

Port. 7.500 
(Site do TJMG) 

PORTARIA Nº 7.501 DJE; 
15/02/2023 

Determina a realização de Correição Extraordinária 
Parcial na 1ª Vara Cível da comarca de Pará de 
Minas, para fiscalização dos serviços do foro 
judicial. 

Port. 7.501 
(Site do TJMG) 

PORTARIA Nº 7.502 DJE; 
15/02/2023 

Dispõe sobre a implantação do Projeto-Piloto da 
Central de Pesquisa Patrimonial - CPP, com 
atuação no âmbito da Comarca de Belo Horizonte. 

Port. 7.502 
(Site do TJMG) 

PORTARIA Nº 7.503 DJE; 
24/02/2023 

Designa juíza de direito para o exercício das 
funções de Diretora do Foro da Comarca de 
Divinópolis. 

Port. 7.503 
(Site do TJMG) 

PORTARIA Nº 7.504 DJE; 
16/02/2023 

Revoga a Portaria da Corregedoria-Geral de Justiça 
nº 6.905, de 31 de agosto de 2021, que "dispõe 
sobre o tratamento e proteção de dados pessoais 
nos serviços notariais e de registro do Estado de 
Minas Gerais, nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de 
agosto de 2018" e dá outras providências. 

Port. 7.504 
(Site do TJMG) 

PORTARIA Nº 7.505 

DJE; 
16/02/2023 

e 
17/02/2023 

Designa Juiz Auxiliar da Corregedoria para exercer 
as funções de Diretor do Foro da Comarca de Belo 
Horizonte e da Superintendência Adjunta dos 
Serviços Administrativos e dos Órgãos de Jurisdição 
de Primeiro Grau da 1ª Região, por prazo 
estipulado. 

Port. 7.505 
(Site do TJMG) 

PORTARIA Nº 7.506 
(EXTRATO) 

DJE; 
16/02/2023 Instaura Processo Administrativo Disciplinar. 

Port. 7.506 
(Site do TJMG) 

PORTARIA Nº 7.507 
(EXTRATO) 

DJE; 
23/02/2023 Instaura Sindicância Administrativa. Port. 7.507 

(Site do TJMG) 

PORTARIA Nº 7.508 DJE; 
23/02/2023 

Determina a realização de Correição Extraordinária 
Parcial na 1ª Vara Cível, na 2ª Vara Criminal e na 
Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do 
Juizado Especial da Comarca de Juiz de Fora, para 
fiscalização dos serviços do foro judicial. 

Port. 7.508 
(Site do TJMG) 

PORTARIA Nº 7.509 
(EXTRATO) 

DJE; 
24/02/2023 Instaura Processo Administrativo Disciplinar. Port. 7.509 

(Site do TJMG) 

PORTARIA Nº 7.510 

DJE; 
23/02/202 

e 
24/02/2023 

(Republicação) 

Determina a realização de Inspeção Técnica na 
Unidade Jurisdicional do Juizado Especial da 
Comarca de Unaí, para fiscalização dos serviços do 
foro judicial. 

Port. 7.510 
(Site do TJMG) 

PORTARIA Nº 7.511 DJE; 
23/02/2023 

Determina a realização de Inspeção Técnica na 
Vara Criminal e da Infância e da Juventude da 
Comarca de Unaí, para fiscalização dos serviços do 
foro judicial. 

Port. 7.511 
(Site do TJMG) 

PORTARIA Nº 7.512 DJE; 
24/02/2023 

Disciplina a suspensão do expediente forense 
externo e dos prazos processuais na Vara Cível da 
Infância e da Juventude da Comarca de Belo 
Horizonte. 

Port. 7.512 
(Site do TJMG) 

PROVIMENTO 
CONJUNTO Nº 118 

DJE; 
17/02/2023 

Altera dispositivos do Provimento Conjunto nº 93, de 
22 de junho de 2020, que “institui o Código de 
Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado 
de Minas Gerais, que regulamenta os 
procedimentos e complementa os atos legislativos e 

Prov. Conj. 118 
(Site do TJMG) 
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normativos referentes aos serviços notariais e de 
registro do Estado de Minas Gerais”. 
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CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
 

GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 

AVISO Nº 20/CGJ/2023 
  

Avisa sobre a necessidade de citação eletrônica para todos os processos que 
tramitam no Sistema “Processo Judicial Eletrônico - PJe”, inclusive no Sistema dos 
Juizados Especiais e nas Turmas Recursais, quando os destinatários forem as 
pessoas jurídicas mencionadas neste ato. 

  
O CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe conferem os 
incisos I e XIV do art. 32 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, aprovado pela Resolução do 
Tribunal Pleno nº 3, de 26 de julho de 2012, 
  
CONSIDERANDO o Provimento nº 355, de 18 de abril de 2018, o qual “institui o Código de Normas da Corregedoria-Geral de 
Justiça do Estado de Minas Gerais - CGJ, que regulamenta os procedimentos e complementa os atos legislativos e normativos 
referentes aos serviços judiciários da Primeira Instância do Estado de Minas Gerais”; 
  
CONSIDERANDO que o § 1º do art. 311 do Provimento nº 355, de 2018, estabelece que as citações somente serão realizadas 
em meio eletrônico quando houver autorização expressa do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG; 
  
CONSIDERANDO que a Portaria da Corregedoria-Geral de Justiça nº 5.058, de 29 de agosto de 2017, “regulamenta o 
procedimento de citação, por meio eletrônico, nos processos que tramitam no Sistema “Processo Judicial Eletrônico - PJe”, na 
Justiça Comum de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais, inclusive nos Juizados Especiais e torna sem efeito o item II 
dos Avisos da Corregedoria-Geral de Justiça nº 23, de 13 de julho de 2016, nº 41, de 24 de outubro de 2016, e nº 45, de 18 de 
novembro de 2016”; 
  
CONSIDERANDO a Portaria da Corregedoria-Geral de Justiça nº 6.159, de 22 de agosto de 2019, que "dispõe sobre o 
cadastramento de pessoas jurídicas de direito privado para o recebimento de citações de forma eletrônica, nos processos que 
tramitam no Sistema “Processo Judicial Eletrônico - PJe”, na Justiça Comum de Primeira Instância e no Sistema dos Juizados 
Especiais do Estado de Minas Gerais”; 
  
CONSIDERANDO o que ficou consignado nos processos do Sistema Eletrônico de Informações - SEI nº 0070141-
46.2019.8.13.0000, nº 0007278-25.2017.8.13.0000 e nº 0011449-25.2017.8.13.0000, 
  
AVISA aos juízes de direito, servidores, advogados públicos e privados, representantes do Ministério Público e da Defensoria 
Pública, bem como aos demais interessados que: 
  
I - a partir da publicação deste Aviso, nas comarcas em que o Sistema “Processo Judicial Eletrônico - PJe” estiver implantado, 
observado, imprescindivelmente, o disposto na Portaria da Corregedoria-Geral de Justiça nº 5.058, de 29 de agosto de 2017, a 
citação deverá ser eletrônica em todos os processos que tramitam no Sistema PJe, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais 
e nas Turmas Recursais, quando os destinatários forem as pessoas jurídicas mencionadas no Anexo Único deste Aviso; 
  
II - nos embargos à execução fiscal e no cumprimento de sentença, a intimação inicial das pessoas jurídicas mencionadas no 
Anexo Único deste Aviso será realizada por meio eletrônico; 
  
III - nos mandados de segurança, a notificação da autoridade coatora permanecerá em meio físico, sendo que a cientificação 
do órgão de representação da pessoa jurídica interessada se dará por meio eletrônico, quando essa pessoa jurídica for uma 
daquelas mencionadas no Anexo Único deste Aviso. 
  
Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2023. 
 
(a) Desembargador LUIZ CARLOS DE AZEVEDO CORRÊA JUNIOR 
Corregedor-Geral de Justiça 
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ANEXO ÚNICO DO AVISO Nº 20/CGJ/2023 

 

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

RAZÃO SOCIAL CNPJ 

CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS 22.243.505/0001-10 

MUNICÍPIO DE PAINEIRAS 18.296.673/0001-04 

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA 46.523.122/0001-63 

   
 

AVISO Nº 21/CGJ/2023 
  

Avisa sobre a necessidade de regularização das credenciais de juízes de direito 
para acesso ao Sistema de Controle de Acesso - CNJ Corporativo do Conselho 
Nacional de Justiça e ao Repositório Unificado de Procedimentos Eletrônicos - 
RUPE. 

  
O CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos 
I e XIV do art. 32 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, aprovado pela Resolução do 
Tribunal Pleno nº 3, de 26 de julho de 2012, 
  
CONSIDERANDO o Comunicado do Gabinete da Presidência disponibilizado no Diário do Judiciário eletrônico - DJe de 12 de 
janeiro de 2023, em que publica o Ofício Circular da Secretaria Geral do Conselho Nacional de Justiça - CNJ nº 3, de 11 de 
janeiro de 2023, por meio do qual informa sobre a revogação das senhas do Sistema de Controle de Acesso - CNJ Corporativo 
e a necessidade de sua recuperação pelos usuários; 
  
CONSIDERANDO que o CNJ, no dia 11 de janeiro de 2023, implementou a revogação das senhas de todos os usuários do 
Sistema de Controle de Acesso - CNJ Corporativo, base de credenciais para acesso aos demais sistemas da Plataforma Digital 
do Poder Judiciário Brasileiro - PDPJ-Br, em razão da atualização da política de segurança da informação, associada à gestão 
da identidade e controle de acesso ao referido Sistema; 
  
CONSIDERANDO que, em razão da revogação das senhas pelo CNJ, a integração do Repositório Unificado de Procedimentos 
Eletrônicos - RUPE com o Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP2 passou a gerar pendências devido à invalidação 
das credenciais do BNMP2 dos juízes de direito, que estavam salvas no RUPE, impedindo a assinatura das peças; 
  
CONSIDERANDO que, desde o 11 de janeiro de 2023, as senhas usadas no CNJ Corporativo passaram a adotar um novo 
padrão de complexidade, sendo exigida renovação periódica, além do segundo fator de autenticação; 
  
CONSIDERANDO o que ficou consignado no processo do Sistema Eletrônico de Informações - SEI nº 0124265-
37.2023.8.13.0000, 
  
AVISA aos juízes de direito do Estado de Minas Gerais sobre a necessidade de regularização das credenciais para acesso ao 
Sistema de Controle de Acesso - CNJ Corporativo do Conselho Nacional de Justiça e ao Repositório Unificado de 
Procedimentos Eletrônicos - RUPE: 
  
I - os usuários que, após o dia 11 de janeiro de 2023, ainda não atualizaram as credenciais do CNJ Corporativo deverão utilizar 
a funcionalidade de recuperação de senha, por meio do link https://www.cnj.jus.br/corporativo, para restabelecimento de acesso 
aos sistemas do CNJ, dentre os quais o Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP2, conforme procedimento descrito no 
Anexo Único deste Aviso; 
  
II - após a renovação da senha do CNJ Corporativo deverá ser acessado o RUPE, por meio do link https://rupe.tjmg.jus.br, 
observado o procedimento contido no Anexo Único deste Aviso, a fim de possibilitar a finalização da comunicação entre os 
sistemas, cuja integração exige as credenciais do BNMP do juiz de direito que assinou a peça no RUPE. 
  
Belo Horizonte, 1º de março de 2023. 
 
(a) Desembargador LUIZ CARLOS DE AZEVEDO CORRÊA JUNIOR 
Corregedor-Geral de Justiça 
 

 
ANEXO ÚNICO DO AVISO Nº 21/CGJ/2023 

  
Procedimentos para regularização das credenciais de acesso ao Sistema de Controle de Acesso - CNJ Corporativo do 
Conselho Nacional de Justiça e ao Repositório Unificado de Procedimentos Eletrônicos - RUPE: 
  
1. Acessar o portal do CNJ Corporativo por meio do link https://www.cnj.jus.br/corporativo: 
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1.1 Clicar na opção “Esqueceu sua Senha?”; 
  
1.2 Abrirá uma segunda tela para inserir o número do Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
  
1.3 Após inclusão do CPF, um link será encaminhado para o e-mail do usuário para criação da nova senha, que deverá conter 
no mínimo 8 dígitos, com as seguintes características: 
  
· 1 letra maiúscula; 
· 1 letra minúscula; 
· números; 
· caracteres especiais: @, !, #; 
· não utilizar os caracteres +, -, /,*. 
  
2. Após a renovação da senha do CNJ Corporativo, acessar o RUPE por meio do link https://rupe.tjmg.jus.br: 
  

 
  
2.1 Abrirá uma tela solicitando as credenciais do Banco Nacional de Monitoramento de Prisão - BNMP 2, quais sejam, o login, 
que será o CPF sem pontos ou barra, e a senha, que será a nova que foi redefinida conforme instrução do item 1 deste Anexo 
Único; 
  
2.2 Ao inserir o CPF e a senha, clicar no botão “Salvar” para restabelecer a validação das credenciais nos dois sistemas. 
 

AVISO Nº 22/CGJ/2023 
  

Avisa sobre os requisitos do mandado de citação e sobre o fornecimento da “chave 
de acesso” à parte ré nas ações contenciosas de família, nos termos do art. 693 e 
do § 1º do art. 695 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, que dispõe sobre o 
Código de Processo Civil, e torna sem efeito o Aviso da Corregedoria-Geral de 
Justiça nº 44, de 7 de novembro de 2016. 

  
O CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos 
I e XIV do art. 32 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, aprovado pela Resolução do 
Tribunal Pleno nº 3, de 26 de julho de 2012, 
  
CONSIDERANDO que “o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 
desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo”, 
conforme determina o § 1º art. 695 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, que dispõe sobre o Código de Processo Civil; 
  
CONSIDERANDO a divergência de interpretação do Código de Processo Civil, no que se refere ao fornecimento da “chave de 
acesso” à parte ré, quando comparece ao balcão da unidade judiciária por si ou por procurador regularmente constituído; 
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CONSIDERANDO o Aviso da Corregedoria-Geral de Justiça nº 44, de 7 de novembro de 2016, que “avisa sobre os requisitos 
do mandado de citação e sobre o fornecimento da “chave de acesso” à parte ré nas ações contenciosas de família, nos termos 
do art. 693 e do § 1º do art. 695 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, que dispõe sobre o Código de Processo Civil”; 
  
CONSIDERANDO o Provimento nº 355, de 18 de abril de 2018, o qual “institui o Código de Normas da Corregedoria-Geral de 
Justiça do Estado de Minas Gerais - CGJ, que regulamenta os procedimentos e complementa os atos legislativos e normativos 
referentes aos serviços judiciários da Primeira Instância do Estado de Minas Gerais”; 
  
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 316 c/c art. 318 do Provimento nº 355, de 2018, a procuração ou o 
substabelecimento apresentado por advogado durante o atendimento presencial será imediatamente juntados aos autos, 
independentemente de protocolo, e que a consulta ao conteúdo do processo eletrônico estará disponível para as partes 
processuais, para os advogados, para os procuradores dos entes públicos, para o representante do Ministério Público e para o 
defensor público, desde que cadastrados e habilitados nos autos e credenciados no Sistema PJe; 
  
CONSIDERANDO a pertinência de se aprimorar o Aviso da CGJ nº 44, de 2016, com vistas a padronizar um procedimento 
único para todas as comarcas do Estado, bem ainda assegurar a proteção de dados nos casos de processos sigilosos, com a 
devida juntada da procuração aos autos, quando do atendimento presencial, nos termos do que preceitua o Provimento nº 355, 
2018; 
  
CONSIDERANDO o que ficou consignado no processo do Sistema Eletrônico de Informações - SEI nº 0513104-
96.2022.8.13.0000, 
  
AVISA aos juízes e juízas de direito, aos servidores da Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais, aos 
advogados públicos e privados, aos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, e a quem mais possa 
interessar que o mandado de citação, nas ações contenciosas de família (divórcio, separação, reconhecimento e extinção de 
união estável, guarda, visitação e filiação), referidas no art. 693 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, que dispõe sobre o 
Código de Processo Civil, conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 
petição inicial. 
  
AVISA, ainda, que comparecendo a parte ré, pessoalmente ou por intermédio de advogado regularmente constituído, mediante 
cadastro e habilitação nos autos, deverá ser fornecida, imediatamente, a “chave de acesso” às peças e aos documentos que 
compõem a contrafé eletrônica do Sistema “Processo Judicial Eletrônico - PJe”. 
  
AVISA, por fim, que fica sem efeito o Aviso da Corregedoria-Geral de Justiça nº 44, de 7 de novembro de 2016. 
  
Belo Horizonte, 1º de março de 2023. 
 
(a) Desembargador LUIZ CARLOS DE AZEVEDO CORRÊA JUNIOR 
Corregedor-Geral de Justiça 
 
 

COMISSÃO ESTADUAL JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO - CEJA/MG 
Rua Goiás, n° 253, sala 502, Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30190-030 

Tels: (31) 3237-6413 / 6414 / 6416 / 6417 - e-mail: ceja@tjmg.jus.br  
 

EDITAL DE CRIANÇA/ADOLESCENTE ELEGÍVEL À ADOÇÃO INTERNACIONAL 
 

A Comissão Estadual Judiciária de Adoção de Minas Gerais - CEJA/MG, por sua secretaria, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso III do art. 4º da Resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nº 557, de 16 
de junho de 2008, e em conformidade com o que ficou deliberado na sessão plenária realizada em 1º de junho de 2017, faz 
publicar o presente edital para conhecimento dos interessados brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, dele constando 
os dados de crianças/adolescentes cadastrados na CEJA/MG e aptos à adoção, para fins do direito de preferência à colocação 
de criança ou do adolescente em família substituta residente no Brasil, conforme inciso II do § 1º do art. 51 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990. 
 
A partir da data da publicação deste edital, e não havendo manifestações legítimas, ficam os interessados brasileiros e 
estrangeiros residentes no exterior e habilitados no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento - SNA devidamente aptos para 
requererem indicação para adoção internacional do seguinte: 
 

CRIANÇA/ADOLESCENTE DATA DE NASCIMENTO COMARCA 

T.G.S. 10/02/2013 Teófilo Otoni 

 
Belo Horizonte, 1º de março de 2023. 
 
(a) LILIANE MARIA LACERDA GOMES 
Coordenadora da CEJA/MG 
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DIREÇÃO DO FORO - COMARCAS DO INTERIOR 

 
COMARCA DE MONTES CLAROS 

 
EXTRATO DA PORTARIA Nº 35/2023 

 
O JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MONTES CLAROS, no uso de suas atribuições legais, e nos 
termos do que ficou consignado no processo administrativo disciplinar autuado no Sistema Eletrônico de Informações - SEI sob 
o nº 0717977-20.2022.8.13.0433, resolve prorrogar, por 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia 7 de janeiro de 2023, o 
prazo de conclusão dos trabalhos da Comissão Processante designada pela Portaria da Direção do Foro nº 112, de 4 de 
novembro de 2022, ficando ratificados os demais atos e termos da referida Portaria. 

 
Montes Claros, 28 de fevereiro de 2023. 
 
(a) GERALDO ANDERSEN DE QUADROS FERNANDES 
Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Montes Claros 
 

COMARCA DE SANTA LUZIA 
 

EXTRATO DA PORTARIA Nº 3/2023 
 

A DRA. SABRINA ALVES FREESZ, Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais, no 
uso de suas atribuições legais, resolve baixar Portaria instaurando Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de 
S.D.S.S., para apuração dos fatos noticiados no processo SEI nº 0155868-72.2023.8.13.0245, designando os servidores 
efetivos e estáveis Jorge Henrique Rêgo Araújo, Gerente de Contadoria, matrícula nº 10114710, Simone Luiza de Jesus 
Pardinho, Oficiala Judiciária, matrícula nº 10197897 e Carla Luciene Lara Reis Pinto, Oficiala Judiciária, matrícula nº 
00076380 para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Processante que deverá iniciar e ultimar, nos prazos e 
forma legais, os trabalhos atinentes ao procedimento, observados os ditames da lei. 
 
Santa Luzia, 1º de março de 2023. 
 
(a) SABRINA ALVES FREESZ   
Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Santa Luzia 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Um contingente de magistrados, servidores, estagiários e 
colaboradores labutam diariamente no Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, construindo, no presente, o Judiciário 
do futuro. Cada um deles, independentemente de seus 
cargos ou atribuições, exerce um papel imprescindível para 
aproximar a Corte estadual de Minas, mais e mais, do ideal 
que a sociedade espera e merece.

Nesse esforço de construção coletiva, o tema da governança 
ganha significativa e crescente relevância, não podendo 
ficar restrito aos gestores que ocupam o topo na hierarquia 
das funções dentro de nossa instituição. Na esteira dessas 
discussões, emergem, com força, os debates sobre ética e 
integridade, que devem atingir e engajar a todos.

O TJMG ocupa posição de vanguarda nas reflexões sobre esses 
dois temas cruciais. A liderança foi alcançada não apenas 
pelo pioneirismo de ter sido, entre os tribunais estaduais 
do País, o primeiro a criar um Programa de Integridade, 
mas também como resultado da solidez de ações concretas 
que desenvolveu, como parte desse movimento, tendo 
como norte três eixos centrais: a prevenção, a detecção e a 
remediação de atos de corrupção, irregularidades e desvios 
éticos e de conduta.

Um dos desdobramentos do Programa de Integridade foi 
o lançamento do Código de Conduta, ainda na gestão do 
desembargador Nelson Missias de Morais (2018/2020). 
Atualizado durante a administração do desembargador 
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Gilson Soares Lemes (2020/2022), para incluir aspectos 
relacionados ao assédio moral e à Lei Geral de Proteção 
de Dados, o Código de Conduta é uma ferramenta a mais, 
necessária e urgente, de que o TJMG dispõe, em seu esforço 
de garantir que a probidade paute todas as ações na Corte 
estadual mineira.

O presente Código de Conduta condensa, de maneira didática 
e objetiva, os comportamentos esperados no ambiente de 
trabalho e nos relacionamentos profissionais, de maneira a 
alinhá-los com os mais destacados princípios de governança, 
no que se refere à ética e à integridade.

Reforçamos, assim, que o combate à corrupção e a todas 
as formas de fraude no serviço público permanece um 
compromisso inarredável do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais. É um pacto tácito e expresso, que a gestão para o 
biênio 2022/2024 assume, de maneira integral.

Que possamos avançar permanentemente nos debates 
sobre o tema, impulsionando a cultura da ética no TJMG, na 
expectativa de que o círculo virtuoso por ela criado possa 
reverberar em benefício de toda a sociedade mineira. Estou 
certo de que o meu empenho corresponde, igualmente, ao 
ideal de todos os que integram o Judiciário mineiro e do 
conjunto da nossa sociedade.

Desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho 
Presidente do TJMG



Finalidade do 

CÓDIGO DE 
CONDUTA
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1. FINALIDADE DO CÓDIGO DE CONDUTA

O Código de Conduta do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas – TJMG, tem por finalidade orientar e cientificar seus 
agentes públicos quanto às condutas a serem observadas no 
ambiente de trabalho e na interação com o público externo, 
de modo a mantê-las convergentes com a missão, a visão e 
os valores do Tribunal, comprometidas com a ética e a probi-
dade e em conformidade com o interesse público.

O termo conduta, neste Código, tem sentido amplo e abran-
ge ações, comportamentos, atitudes, reações, postura, forma 
de agir, de se portar, de se expressar.

1.1 A QUEM SE DESTINA?

As orientações deste Código de Conduta são destinadas aos 
agentes públicos vinculados diretamente ao TJMG, enten-
didos como todos os magistrados, servidores, estagiários, 
voluntários, funcionários cedidos por outros órgãos e traba-
lhadores de empresas contratadas para exercer atividades 
terceirizadas no TJMG e na Justiça de primeira instância, de-
sempenhando ou não suas funções nos espaços físicos do 
Tribunal.

Este documento servirá, também, como referência aos ter-
ceiros que prestarem serviços ao Tribunal de Justiça, os quais 
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deverão parametrizar suas condutas, naquilo que for perti-
nente, com as orientações deste Código, de forma a dissemi-
nar e fortalecer a ética na Instituição.

As orientações deste Código de Conduta se destinam a 
fornecer subsídios para a interpretação de outras normas 
aplicáveis aos agentes públicos do TJMG, como a Lei Com-
plementar federal nº 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional), o Código de Ética da Magistratura Nacional, a Lei 
Complementar estadual nº 59/2001 (Lei de Organização e 
Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais), a Lei federal 
nº 8.429/1992, dentre outras. 



MISSÃO, 
VISÃO E 

VALORES
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2. MISSÃO, VISÃO E VALORES DO TJMG

A missão, a visão e os valores do TJMG representam 
sua identidade organizacional e são essenciais para a 
compreensão e a prática das orientações contidas neste 
código. Por isso, é fundamental que sejam não apenas 
conhecidos, mas também, principalmente, internalizados, 
buscados e vivenciados por seus destinatários, na qualidade 
de agentes públicos do TJMG, servindo de verdadeira 
inspiração e guia para sua conduta.
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MISSÃO
Garantir, no âmbito de sua competência, a prestação 
jurisdicional eficiente, célere, inovadora e cooperativa, 
priorizada a adoção de soluções consensuais para os 
conflitos, de modo a constituir-se em instrumento 
efetivo de promoção dos direitos fundamentais e da 
paz social.

VISÃO
Ser reconhecido como um Tribunal de Justiça íntegro, 
eficiente, inovador e transparente.

VALORES
• acessibilidade

• agilidade

• austeridade econômica 
e responsabilidade 
socioambiental

• cooperação

• ética

• imparcialidade

• independência

• inovação

• transparência

• valorização

• inclusão e igualdade 
das pessoas



Padrões de 

CONDUTA
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3. PADRÕES DE CONDUTA

3.1 CONDUTAS EM GERAL

São condutas esperadas de todos os agentes públicos do TJMG:

 � Buscar a excelência no atendimento e atuar com cortesia, 
presteza, respeito, honestidade, imparcialidade, impesso-
alidade, observando a igualdade de tratamento nas rela-
ções de trabalho com os usuários da Justiça e o público 
em geral.

 � Respeitar as capacidades, limitações individuais e opini-
ões, sem qualquer tipo de preconceito ou distinção de 
raça, sexo, identidade de gênero, orientação sexual, na-
cionalidade, cor, idade, religião, posição política ou social, 
seja na expressão verbal ou escrita.

 � Realizar as tarefas atribuídas a seu cargo ou sua função 
com discrição, comprometimento, diligência, zelo, rendi-
mento, disciplina e economicidade.

 � Participar, quando convidado, convocado ou designado, 
dos programas, eventos institucionais e de outras ativi-
dades que visam à capacitação, ao aperfeiçoamento das 
atividades laborais e à integração entre colegas e áreas do 
Tribunal.
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 � Ser leal à Instituição e zelar pela sua imagem e boa 
reputação.

 � Agir de maneira a não causar constrangimento aos colegas 
de trabalho, subordinados ou superior hierárquico.

 � Buscar a convivência pacífica, harmoniosa e respeitosa 
nas relações e no trato com as pessoas no ambiente de 
trabalho.

 � Ser assíduo, pontual e comprometido com a Instituição, 
com o setor onde trabalha e com a eficiência do serviço.

 � Justificar as ausências e os atrasos ao superior imediato, 
comunicando essas ocorrências com antecedência, sem-
pre que possível.

 � Não burlar registro de frequência próprio ou de outra pes-
soa, por qualquer meio, e não registrar ponto para outra 
pessoa, sob qualquer justificativa. 

 � Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifesta-
mente ilegais.

 � Atualizar seus dados cadastrais, sempre que solicitado.



22SUMÁRIO

3.2 ASSÉDIO MORAL, ASSÉDIO SEXUAL 
E DISCRIMINAÇÃO 

O TJMG repudia atos que configurem assédio moral, sexual 
ou discriminação, assim entendidos: 

Assédio Moral: processo contínuo e reiterado de condu-
tas abusivas que, independentemente de intencionalidade, 
atentem contra a integridade, identidade e dignidade huma-
na, por meio da degradação das relações socioprofissionais 
e do ambiente de trabalho, da exigência de cumprimento 
de tarefas desnecessárias ou exorbitantes, de discriminação, 
humilhação, constrangimento, isolamento, exclusão social, 
difamação ou abalo psicológico. 

Assédio Sexual: conduta de conotação sexual praticada 
contra a vontade de alguém, sob forma verbal, não verbal 
ou física, manifestada por palavras, gestos, contatos físicos 
ou outros meios, com o efeito de perturbar ou constranger a 
pessoa, de afetar sua dignidade ou de lhe criar um ambiente 
intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabili-
zador. 

Discriminação: compreende toda distinção, exclusão, restri-
ção ou preferência fundada na raça, etnia, cor, sexo, gênero, 
religião, deficiência, opinião política, ascendência nacional, 
origem social, idade, orientação sexual, identidade e expres-
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são de gênero, ou qualquer outra que atente contra o reco-
nhecimento ou exercício, em condições de igualdade, dos 
direitos e liberdades fundamentais nos campos econômico, 
social, cultural, laboral ou em qualquer campo da vida públi-
ca, abrangendo todas as formas de discriminação, inclusive a 
recusa de adaptação razoável.

 � Obtenha mais informações sobre o tema, acessando a 
Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, 
do Assédio Sexual e da Discriminação.

 3.3 ATIVIDADES POLÍTICO-PARTIDÁRIAS

Cabe aos agentes públicos do TJMG observar as seguintes 
diretrizes:

 � Não realizar atos políticos nas dependências do TJMG.

 � Não utilizar recursos humanos, físicos ou financeiros do 
TJMG para execução de atividades políticas.

 � Não realizar qualquer tipo de propaganda político-
partidária nas dependências do TJMG.

 � Não associar o nome ou a imagem do TJMG a campanhas 
ou propagandas político-partidárias.
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 � Não coagir ou aliciar subordinados a filiar-se a associação  
profissional ou sindical ou a partido político, nem a 
participar de campanhas ou eventos de natureza político-
partidária.

3.4 BRINDES E PRESENTES

A aceitação de presentes ou agrados do gênero, em determi-
nadas circunstâncias, pode comprometer a imparcialidade do 
agente ou, até mesmo, constituir-se em infração administrativa 
ou penal, além de comprometer a imagem da Instituição. Por-
tanto, diante de uma situação dessa natureza, cabe ao agente 
público do TJMG observar o seguinte:

 � Abster-se de aceitar ou receber gratificação, comissão, 
presente, hospitalidade, vantagem de qualquer espécie, 
em razão de suas atribuições ou em troca de qualquer 
favorecimento ao ofertante, a si, ao TJMG ou a terceiros.

Não se caracterizam como presentes os brindes 
desprovidos de valor comercial, tais como agendas, 
canetas e copos, distribuídos habitualmente e com a 
observância das normas internas, como propaganda 
ou em razão de datas comemorativas.
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Para os presentes que, por qualquer razão, não possam ser 
recusados ou devolvidos, sem ônus para o agente público 
ou para o Tribunal, deve ser adotada uma das seguintes 
providências:

 � Em caso de bem de valor histórico ou cultural, incorporá-
-lo ao acervo do museu do Judiciário Mineiro.

 � Nos demais casos, realizar sua doação a entidade de ca-
ráter assistencial ou filantrópico, reconhecida como de 
utilidade pública e desde que, tratando-se de bem não 
perecível, aquela se comprometa a aplicar o bem/produto 
em suas atividades finalísticas, devendo o fato constar da 
página de “Transparência” do TJMG, para fins de publicida-
de e eventual controle.

3.5 CONFLITO DE INTERESSES 

O conflito de interesse se configura quando o exercício da 
função do agente público dentro do Tribunal puder ser in-
fluenciado por fatores, como relacionamentos, parentesco, 
atividades externas, interesses pessoais, aceitação de pre-
sentes. Para não incorrer nessa falta, cabe ao agente:

 � Abster-se de se envolver em situações que comprometam 
a isenção dos seus atos, seja pela possibilidade de obten-
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ção de vantagem indevida de qualquer natureza, para si 
ou para outra pessoa, seja pelo comprometimento do seu 
desempenho, em razão de afeto ou desafeto. 

 � Comunicar possível conflito de interesses à autoridade 
competente.

 � Não divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em 
proveito próprio ou de terceiro, obtida em razão das ativi-
dades exercidas.

3.6 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

O contato com órgãos e veículos de comunicação e o forneci-
mento de informações oficiais a eles deverão ser promovidos 
por meio da Diretoria de Comunicação - DIRCOM. Ao divul-
gar, por quaisquer meios, notícias relacionadas à instituição, 
os agentes públicos do TJMG devem zelar pela adequação 
e veracidade das informações, priorizando, nesses casos, tão 
somente o compartilhamento da informação constante no 
próprio portal do TJMG e nas redes sociais oficiais da insti-
tuição, direcionando para o sítio de internet corresponden-
te, abstendo-se de emitir opiniões pessoais a respeito. Cabe, 
também, observar o seguinte:
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 � Não expor negativamente colegas de trabalho ou os 
destinatários dos serviços jurisdicionais.

 � Não utilizar o logotipo do TJMG ou a identidade visual 
de campanhas, projetos ou programas institucionais sem 
autorização da DIRCOM.

 � Não comentar ou compartilhar nas redes sociais, sítios de 
internet, ou quaisquer veículos de comunicação, digitais 
ou impressos, quaisquer assuntos de caráter restrito ou 
sigiloso que envolvam suas atividades no TJMG.

 � Não se manifestar em nome do Tribunal nas redes sociais, 
sítios de internet, ou quaisquer veículos de comunicação, 
digitais ou impressos, salvo em situações autorizadas pela 
instituição, por meio da DIRCOM.

 � Não se apresentar como representante do TJMG em sim-
pósios, seminários, palestras, inaugurações ou quaisquer 
outros eventos promovidos por instituições públicas ou 
privadas e, se convidado a palestrar ou discursar em quais-
quer eventos, caso seja erroneamente nominado como 
representante do Tribunal pelo organizador, deve deixar 
clara a condição de sua participação como de caráter pes-
soal e não institucional.
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 � Não promover quaisquer eventos, programas ou ações em 
nome do TJMG.

3.7 PATRIMÔNIO

São condutas esperadas dos agentes públicos do TJMG, 
no que diz respeito ao trato para com o patrimônio:

 � Observar e respeitar as normas de segurança das edifica-
ções, colaborando para a prevenção de acidentes.

 � Zelar pela conservação do patrimônio público, incluindo 
equipamentos individuais ou coletivos disponibilizados 
para o exercício das atividades profissionais.

 � Manter limpo e em ordem o local de trabalho.

 � Utilizar os insumos de forma consciente, sempre zelando 
pela  economia de água, energia elétrica e de suprimen-
tos de escritório, como papel, canetas, impressões e cópias 
reprográficas.

 � Não utilizar pessoal ou materiais do TJMG em atividades 
ou trabalhos particulares.

 � Em caso de desligamento das atividades do TJMG, devol-
ver qualquer patrimônio cuja posse detiver.
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 � Em caso de desligamento das atividades do TJMG, não 
apagar registros de trabalho, dados e informações perti-
nentes ao setor onde tenha trabalhado.

 � Não retirar das dependências do TJMG, sem a devida au-
torização, quaisquer materiais, bens móveis ou equipa-
mentos, nem utilizar quaisquer textos, dados, informações 
operacionais ou programas de informática cuja proprieda-
de intelectual seja do TJMG.

3.8 PREVENÇÃO A ATOS DE CORRUPÇÃO

Para evitar toda e qualquer forma de fraude ou corrupção 
no TJMG, bem como atuar com prudência e prevenção, os 
agentes públicos ficam orientados a:

 � Abster-se de atuar em qualquer tipo de negociação ou 
processo que possa resultar em vantagem pessoal para si 
ou para terceiro interessado, bem como em situação em 
que sua imparcialidade esteja comprometida.

 � Realizar reuniões com terceiros (advogados, fornecedores,  
licitantes), sempre com a participação de duas ou mais 
pessoas e, quando possível, fazer o registro da reunião em 
ata a ser assinada por todos os participantes ou por outro 
meio hábil.
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 � Comunicar à autoridade competente sempre que perce-
ber indícios de corrupção.

 � Em caso de fundada suspeita de ato de corrupção de qual-
quer natureza, formalizar a denúncia por meio do canal de 
atendimento – Fale com o TJMG, acessível na página inicial 
do site do TJ.

 � Ao identificar situações de risco relacionadas a fraude ou 
corrupção, informar o fato à área responsável pela gestão 
de riscos.

 � Resistir a pressões de colegas, superiores hierárquicos, 
contratantes, interessados e outros que visem obter quais-
quer favores, benefícios ou vantagens indevidas, em razão 
de ações ilegais ou imorais, e denunciar sua ocorrência.

3.9 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E ACESSO A 
SISTEMAS ELETRÔNICOS

São de propriedade do TJMG as informações, os programas, 
sistemas, documentos e as metodologias, desenvolvidos ou 
em uso pela Instituição, mesmo que o agente público tenha 
participado de seu desenvolvimento.
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Para preservar a segurança e o acesso a eles, o agente públi-
co do TJMG deve observar as seguintes condutas:

 � Manter o sigilo de informações confidenciais a que tiver 
acesso, devido ao exercício profissional.

 � Utilizar o e-mail institucional apenas para assuntos 
profissionais.

 � Informar ao setor responsável suspeita de vulnerabilidade  
que possa comprometer a segurança de informações que 
devam se manter sigilosas, ou que possa resultar no uso 
indevido destas.

 � Não divulgar, repassar ou comentar informações privi- 
legiadas, estratégicas e relativas a atos ou fatos relevantes, 
ainda não tornados públicos.

 � Não compartilhar suas senhas e formas de acesso aos 
sistemas eletrônicos disponibilizados para o desempenho 
de suas atividades.

 � Cumprir as normas e diretrizes de segurança da informação.

Observar, no exercício das suas atribuições, as disposições da 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018-
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LGPD) e demais atos regulamentares sobre o tema afetos ao 
TJMG. Para mais informações, acesse o Portal TJMG > Ações 
e Programas > Proteção de Dados ou clique no link abaixo:

Programa de Proteção de 
Dados Pessoais – TJMG

Acesse

https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/acoes-e-programas/programa-de-protecao-de-dados-pessoais-do-tjmg.htm#!


Canal de atendimento  

FALE COM 
O TJMG
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4. CANAL DE ATENDIMENTO  
FALE COM O TJMG

As comunicações e manifestações recebidas por meio do “Fale 
com o TJMG” serão direcionadas aos órgãos competentes, 
de acordo com o previsto no Regimento Interno do Tribu-
nal de Justiça e nas Resoluções nº 731/2013 e nº 880/2018, e 
seguirão o trâmite previsto em normativo próprio.

Acesse: Fale com o TJMG

https://www.tjmg.jus.br/falecomtjmg/


AÇÕES
EDUCACIONAIS





38SUMÁRIO

5. AÇÕES EDUCACIONAIS

A Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes – EJEF – 
promoverá, periodicamente, ações de capacitação sobre o 
Código de Conduta.

Confira: EJEF / TJMG

https://ejef.tjmg.jus.br/


Comitê de

INTEGRIDADE





41SUMÁRIO

6. COMITÊ DE INTEGRIDADE

O Comitê de Integridade foi criado pela Portaria nº 4.479/
PR/2019, tendo por objetivo aprimorar as medidas e as ações 
destinadas a promover a ética e o combate à corrupção, bem 
como o desenvolvimento e implementação do Programa de 
Integridade do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

Cabe ao Comitê a revisão e atualização deste Código, de 
forma a mantê-lo convergente com a atuação jurisdicional e 
estratégica do TJMG, bem como com os padrões éticos e os 
anseios da sociedade.
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ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS 

 
01 de março de 2023 

 
De ordem do MM. Juiz de Direito, Christian Garrido Higuchi, da Assessoria de Precatórios do TJMG, ASPREC, ficam intimadas 
as partes e procuradores a seguir, das decisões e despachos, conforme lista em discriminação.  
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Lucas Rodrigues de Melo 
Devedor: MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO 
Advogado: Adriano Moreira do Nascimento, OAB/MG 151.821 - Paulo Ester Gomes Neiva, OAB/MG 84.899 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Débora Duarte Mesquita 
Devedor: MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO 
Advogado: Adriano Moreira do Nascimento, OAB/MG 151.821 - Paulo Ester Gomes Neiva, OAB/MG 84.899 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Delvaci Ramos dos Santos 
Devedor: MUNICÍPIO DE FREI GASPAR 
Advogado: Alexandra Xavier Figueiredo, OAB/MG 63.558 -  
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - COMUM 
Credor: Mirele de Paula Prates Ramos - Me 
Devedor: MUNICÍPIO DE ITAMBACURI 
Advogado: Joice Fidelis Goncalves, OAB/MG 169.952 - Alvaro Manoel de Souza, OAB/MG 69.176, Maria Aparecida Esteves 
Guedes Ganem, OAB/MG 79.284, Paulo Ester Gomes Neiva, OAB/MG 84.899, Keilla Cristina Rodrigues, OAB/MG 113.503, 
Guilherme Alves Pereira, OAB/MG 152.271, Gabriela Vilela, OAB/MG 175.785 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - COMUM 
Credor: Victor Miguel Cabral Rezende 
Devedor: MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA 
Advogado: Paulo Henrique Cesar Corgosinho, OAB/MG 150.981 - Deborah de Castro Resende, OAB/MG 113.124, Hans 
Rocha Baia, OAB/MG 125.105 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Roberto Adelino Cunha 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Andrea Leticia Carvalho Guimaraes, OAB/MG 141.394 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen 
Cristina Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C.  
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Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: João Bosco Martins 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Anamaria Pinheiro de Melo, OAB/MG 199.249 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen Cristina 
Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Vera Lúcia Martins Batista 
Devedor: MUNICÍPIO DE IPABA 
Advogado: Ricardo Valverde, OAB/MG 181.868 - Jose Dalles Cordeiro Dos Reis, OAB/MG 72.950 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Joelma Carvalho de Oliveira 
Devedor: MUNICÍPIO DE IPATINGA 
Advogado: Chain, Bueno & Leon Advogados, Layla Hissa Chain, OAB/MG 88.044 - Claudio Lobato Fonseca, OAB/MG 43.684, 
Terezinha do Carmo Schwenck, OAB/MG 57.669, Vicente de Paulo Costa, OAB/MG 70.641, Adriana Moreira Almeida Sathler, 
OAB/MG 70.975, Daniel Andrade Resende Maia, OAB/MG 104.717 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C.  
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Shirley Aparecida da Silva 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Ricardo Rodrigues Ferreira, OAB/MG 148.448 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen Cristina 
Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Marcelo Machado Cravo 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Alexandre Martins Gervasio, OAB/MG 130.521 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen Cristina 
Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Elaine Antunes Fidelis Halabi 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Carolina Decina Sarmento Mardegan, OAB/MG 126.253 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen 
Cristina Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Experidiao Izidoro Afonso Porto 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Tainah Fernandes Teixeira Lessa, OAB/MG 105.194 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen 
Cristina Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
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Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: José Eduardo Caetano 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Ulisses Otavio Elias Dos Santos, OAB/MG 95.963 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen 
Cristina Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Marcela Guimaraes Sociedade de Advogados 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Marcela Cunha Guimaraes, OAB/MG 84.177, Vinicius Pereira Veloso Teixeira, OAB/MG 153.650 - Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen Cristina Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados ausentes deverão ser oportunamente 
apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da 
execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C.  
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Maria Luiza da Costa 
Devedor: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES 
Advogado: Edilson de Paula Brandao Junior, OAB/MG 124.119 - Herialdo Couzzi Lyra, OAB/MG 66.351, Claudia Ribeiro 
Campos, OAB/MG 66.536, Michell Henriques Guerra, OAB/MG 80.008, Fabiano Batista Correa, OAB/MG 83.728, Elias Dantas 
Souto, OAB/MG 88.048, Fabiene Salvador Machado, OAB/MG 90.310, Schinyder Exupery Cardozo, OAB/MG 91.452, Geraldo 
Coelho Martins, OAB/MG 102.992, Pamella Goncalves Munhen, OAB/MG 109.240, Mario Henrique Barroso Andrade, OAB/MG 
113.200, Marcio Berto Alexandrino de Oliveira, OAB/MG 121.673, Andre Santana Zioto, OAB/MG 122.433, Kellys Quintino 
Ribeiro, OAB/MG 124.129, Henrique Cotta Ferreira Soares, OAB/MG 128.650, Elaine Cristina Freitas Loureiro, OAB/MG 
139.139, Ana Clara do Nascimento Pires Goncalves, OAB/MG 139.989, Samuel de Freitas Costa, OAB/MG 175.758 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e foram constatadas algumas pendencias que não obstam a sua aprovação. Diante disso, APROVO este 
Ofício Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados ausentes deverão ser oportunamente 
apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da 
execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - COMUM 
Credor: Helena Aparecida Fernandes Neves 
Devedor: MUNICÍPIO DE SENADOR MODESTINO GONÇALVES 
Advogado: Adelaide Dias Ferreira, OAB/MG 134.000 - Gabriella de Andrade Barroso, OAB/MG 214.050 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da execução para conhecimento 
e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - COMUM 
Credor: José Isgarb de Souza Moreira - Me 
Devedor: MUNICÍPIO DE SENADOR MODESTINO GONÇALVES 
Advogado: Adelaide Dias Ferreira, OAB/MG 134.000 - Gabriella de Andrade Barroso, OAB/MG 214.050 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da execução para conhecimento 
e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - COMUM 
Credor: José Isgarb de Souza Moreira - Me 
Devedor: MUNICÍPIO DE SENADOR MODESTINO GONÇALVES 
Advogado: Adelaide Dias Ferreira, OAB/MG 134.000 - Gabriella de Andrade Barroso, OAB/MG 214.050 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da execução para conhecimento 
e providências cabíveis. P.R.I.C. 
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Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Geraldo da Consolação Canuto 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Cleiriston Mariovick Borges Canuto, OAB/MG 202.754 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen 
Cristina Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados ausentes deverão ser oportunamente 
apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da 
execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Monica Silveira Coelho 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Otavio Augusto Dayrell de Moura, OAB/MG 81.814 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen 
Cristina Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Andreia Aparecida da Silva 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Joao Batista da Silva, OAB/MG 64.392 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen Cristina Barbosa 
Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C.  
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Claudio Henrique Rocha 
Devedor: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA 
Advogado: Barbara Pires Medeiros, OAB/MG 89.861 - Alisson Livio Goncalves Correa, OAB/MG 71.880, Yuri Queiroga 
Monteiro Pereira, OAB/MG 185.610 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C.  
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Antonio Mario Pereira Soares 
Devedor: MUNICÍPIO DE IPATINGA 
Advogado: Antonio Mario Pereira Soares, OAB/MG 118.088 - Claudio Lobato Fonseca, OAB/MG 43.684, Terezinha do Carmo 
Schwenck, OAB/MG 57.669, Vicente de Paulo Costa, OAB/MG 70.641, Adriana Moreira Almeida Sathler, OAB/MG 70.975, 
Daniel Andrade Resende Maia, OAB/MG 104.717 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C.  
 
Precatório: S/N /2024 - COMUM 
Credor: Kátia Maria Pereira Soares 
Devedor: MUNICÍPIO DE IPATINGA 
Advogado: Antonio Mario Pereira Soares, OAB/MG 118.088 - Claudio Lobato Fonseca, OAB/MG 43.684, Terezinha do Carmo 
Schwenck, OAB/MG 57.669, Vicente de Paulo Costa, OAB/MG 70.641, Adriana Moreira Almeida Sathler, OAB/MG 70.975, 
Daniel Andrade Resende Maia, OAB/MG 104.717 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C.  
 
Precatório: S/N /2024 - COMUM 
Credor: Kenia Maria Pereira Soares de Toubes 
Devedor: MUNICÍPIO DE IPATINGA 
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Advogado: Antonio Mario Pereira Soares, OAB/MG 118.088 - Claudio Lobato Fonseca, OAB/MG 43.684, Terezinha do Carmo 
Schwenck, OAB/MG 57.669, Vicente de Paulo Costa, OAB/MG 70.641, Adriana Moreira Almeida Sathler, OAB/MG 70.975, 
Daniel Andrade Resende Maia, OAB/MG 104.717 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C.  
 
Precatório: S/N /2024 - COMUM 
Credor: Antonio Mario Pereira Soares 
Devedor: MUNICÍPIO DE IPATINGA 
Advogado: Antonio Mario Pereira Soares, OAB/MG 118.088 - Claudio Lobato Fonseca, OAB/MG 43.684, Terezinha do Carmo 
Schwenck, OAB/MG 57.669, Vicente de Paulo Costa, OAB/MG 70.641, Adriana Moreira Almeida Sathler, OAB/MG 70.975, 
Daniel Andrade Resende Maia, OAB/MG 104.717 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C.  
 
Precatório: S/N /2024 - COMUM 
Credor: Dagmar Maria Pereira Soares Dutra 
Devedor: MUNICÍPIO DE IPATINGA 
Advogado: Antonio Mario Pereira Soares, OAB/MG 118.088 - Claudio Lobato Fonseca, OAB/MG 43.684, Terezinha do Carmo 
Schwenck, OAB/MG 57.669, Vicente de Paulo Costa, OAB/MG 70.641, Adriana Moreira Almeida Sathler, OAB/MG 70.975, 
Daniel Andrade Resende Maia, OAB/MG 104.717 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C.  
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Ivone Inacia Fagundes Amorim 
Devedor: MUNICÍPIO DE IPATINGA 
Advogado: Fillipe Junio Lizardo Damasceno, OAB/MG 205.246 - Claudio Lobato Fonseca, OAB/MG 43.684, Terezinha do 
Carmo Schwenck, OAB/MG 57.669, Vicente de Paulo Costa, OAB/MG 70.641, Adriana Moreira Almeida Sathler, OAB/MG 
70.975, Daniel Andrade Resende Maia, OAB/MG 104.717 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Sandra Lobo Motteran Boer 
Devedor: MUNICÍPIO DE VARGINHA 
Advogado: João Carlos de Paiva Advogados Associados - Joaquim Mariano da Silva Neto, OAB/MG 43.569, Adilza Rezende 
Lages Prince, OAB/MG 49.602, Alexandre Frederico Rodrigues de Franca Antunes, OAB/MG 68.057, Renato Sergio Pereira, 
OAB/MG 85.990, Evandro Marcelo Dos Santos, OAB/MG 93.150, Helena Reis Naia, OAB/MG 96.340, Guilherme Henrique de 
Souza Lana, OAB/MG 103.345, Andre Luiz Cosme Ladeia, OAB/MG 114.188 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Leandro José Paiva 
Devedor: FHOMUV - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA DE VARGINHA 
Advogado: Adv - Mayra do Valle Quintanilha, OAB/MG 84.221 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: 1205 /2007 - ALIMENTAR 
Credor: Lenir Balbino e Outros 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
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Advogado: Ricardo de Moura Fabris Carvalho, OAB/MG 72.457, Vicente de Paula Mendes, OAB/MG 15.116, Geraldo Faria 
Abreu, OAB/MG 57.950 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen Cristina Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: C O N C L U S Ã O Trata-se de requerimento de habilitação de EUNICE GOMES LIMA (meeira), 
JACQUELINE CHRISTIANE SOARES DA SILVA (filha), MARIA CRISTINA SOARES DA SILVA e PAULO MURILO DA SILVA 
FILHO, nestes autos de precatório, na condição de sucessor(es) de PAULO MURILO DA SILVA. Apresentou(aram) os 
documentos de fls. 403/423. Uma vez que a documentação apresentada atende aos requisitos legais exigidos, DEFIRO o 
pedido. Faça-se a inclusão solicitada nos autos e no sistema. *Cópia deste servirá como ofício ao juízo da execução, 
95/ASPREC/2023. Publique-se. Cumpra-se. Juiz coordenador da ASPREC/CEPREC-TJMG  
 
Precatório: 1205 /2007 - ALIMENTAR 
Credor: Lenir Balbino e Outros 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Ricardo de Moura Fabris Carvalho, OAB/MG 72.457, Vicente de Paula Mendes, OAB/MG 15.116, Geraldo Faria 
Abreu, OAB/MG 57.950 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen Cristina Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: Trata-se de requerimento de habilitação de RAQUEL DE MELO TODESCHI (filha), CÁSSIA DE MELO 
TODESCHI (filha), SILVIO DE MELO TODESCHI (filho) e DANIEL DE MELO TODESCHI (filho), nestes autos de precatório, na 
condição de sucessor de MARIA BRANDINA DE MELLO TODESCHI. Apresentou a documentação de fls.424/443.Conforme 
Aviso nº 5/ASPREC/2018, publicado no DJE em 11/12/2018, a mudança de titularidade por sucessão no precatório somente 
ocorrerá após a conclusão do inventário pela via extrajudicial ou judicial e efetiva partilha ou sobrepartilha do crédito inscrito em 
Precatório, em atenção ao disposto nos artigos 654 e 655 do CPC. Assim sendo, INDEFIRO o pedido, que poderá ser 
renovado desde que seja feito nos termos do Aviso nº 5/ASPREC/2018.Publique-se.  
 
Precatório: 3609 /2010 - COMUM 
Credor: Geraldo Jacinto Dutra - Espólio 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Joao Henrique Noronha Renault, OAB/MG 62.004, Deilon Flavius de Queiroz, OAB/MG 101.614 - Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen Cristina Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: Trata-se de requerimento de habilitação de Geny Lagoeiro Albernaz Dutra (viúva), Afonso Henrique 
Lagoeiro Dutra (filho), Sandra Lagoeiro Dutra de Sousa (filha), Andréa Lagoeiro Dutra (filha), Júnia Lagoeiro Dutra Nehme 
(filha), Cláudia Lagoeiro Dutra Harger (filha), bem como Juliana Eto Dutra e Marina Eto Dutra (netas, herdeiras por 
representação de Fernando José Lagoeiro Dutra, já falecido) nestes autos de precatório, na condição de sucessores de 
Geraldo Jacinto Dutra. Em resposta à decisão de fls. 322, apresentaram a documentação de fls. 324/336. É o breve relatório. 
Conforme Aviso nº 5/ASPREC/2018, publicado no DJE em 11/12/2018, a mudança de titularidade por sucessão no precatório 
somente ocorrerá após a conclusão do inventário pela via extrajudicial ou judicial e efetiva partilha ou sobrepartilha do crédito 
inscrito em Precatório, em atenção ao disposto nos artigos 654 e 655 do CPC. Diante dos quinhões apresentados pelo 
advogado no Plano de Partilha dos bens deixados pelo beneficiário Geraldo Jacinto Dutra (fls. 329/336) e da Certidão emitida 
pelo juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília sucessão (fls. 326), verificou-se que o requerimento de habilitação 
atende aos requisitos legais exigidos. Assim sendo, DEFIRO o pedido. Faça-se a inclusão solicitada nos autos e no sistema. 
Cópia desta decisão servirá como ofício n° 115/ASPREC/2023 para conhecimento do juízo da execução, nos termos do art. 45, 
§1º, da Resolução 303/2019 do CNJ.  
 
Precatório: 8280 /2020 - ALIMENTAR 
Credor: Ubirajara de Carvalho 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Maria Das Dores Silva, OAB/MG 133.643, Jean Gabriel Perboyre Guimaraes Starling, OAB/MG 90.627 - Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen Cristina Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: Trata-se de requerimento de habilitação do Espólio de Efigênia Custódia de Carvalho, representado pelo 
inventariante, Reginaldo Vieira de Carvalho. Apresentou os documentos de fls. 109/111. Uma vez que a documentação 
apresentada atende aos requisitos legais exigidos, DEFIRO o pedido de habilitação do espólio na pessoa do inventariante 
Reginaldo Vieira de Carvalho. Faça-se a inclusão solicitada nos autos e no sistema. *Cópia desta decisão servirá como ofício 
nº. 125/ASPREC/2023 ao juízo da execução, dando-lhe ciência acerca da habilitação do espólio. Publique-se. Cumpra-se.  
 
Precatório: 8410 /2020 - ALIMENTAR 
Credor: Ana Paula Lacerda Martins 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Humberto Lucchesi de Carvalho, OAB/MG 58.317, Luccheci Advogados Associados, Otavio Augusto Dayrell de 
Moura, OAB/MG 81.814, Priscilla Gusmao Freire, OAB/MG 120.445, Joao Victor de Souza Neves, OAB/MG 145.549 - Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen Cristina Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: Trata-se de petição protocolada neste TJMG sob o número 266522/2022 em que Ana Paula Lacerda 
Martins requer atualização do instrumento de Procuração, com os advogados Humberto Lucchesi de Carvalho, OAB/MG nº. 
58.318, Otávio Augusto Dayrell de Moura, OAB/MG nº. 81.814, Priscilla Gusmão Freire, OAB/MG nº. 120.445, e João Victor de 
Souza Neves, OAB/MG nº. 145.549, conforme às fls. 29/30. DEFIRO o pedido de inclusão dos procuradores nestes autos, com 
poderes expressos para receber e dar quitação ao precatório, em razão da regularidade de representação. Registre-se, no 
Sistema de Gestão de Precatórios (SGP/TJMG) e nestes autos, conforme requerido. Publique-se. Registre-se. 
 
Precatório: 21 /2021 - ALIMENTAR 
Credor: Frederico Pereira Paschoalino 
Devedor: MUNICÍPIO DE DIVINÉSIA 
Advogado: Adv - Caetano Rodrigues Neto, OAB/MG 53.726 
Decisão/Despacho: Encaminhem-se os autos do precatório para o setor de cálculos. Após a sua juntada, venham-me 
conclusos os autos para fins do artigo 17, § 2º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ. Publique-se. Cumpra-se. 
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Precatório: 21 /2021 - ALIMENTAR 
Credor: Frederico Pereira Paschoalino 
Devedor: MUNICÍPIO DE DIVINÉSIA 
Advogado: Adv - Caetano Rodrigues Neto, OAB/MG 53.726 
Decisão/Despacho: Nos termos do art. 17, § 2º, da Resolução 303/2019 do CNJ, certificada a inadimplência deste precatório, 
intime-se a entidade devedora acerca do débito em aberto, conforme art. 100, §§ 5º e 6º da CR, que poderá ser 
espontaneamente depositado, no prazo de 10 (dez) dias corridos. Valor atual: R$10.930,31 (dez mil novecentos e trinta reais e 
trinta e um centavos). As informações sobre como efetuar depósitos na conta judicial de pagamento de precatórios encontram-
se disponíveis em: "https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/processos/precatorios/contas-e-boletos-para-deposito.htm ". Intime-se, 
ainda, o(a) beneficiário(a) do precatório sobre o teor deste despacho, podendo o mesmo, após o decêndio, requerer o que de 
direito nos termos do art. 100, § 6º, da CR. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 10274 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Noemi Ribeiro Martins 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Humberto Lucchesi de Carvalho, OAB/MG 58.317 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen 
Cristina Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: A despeito da ausência de manifestação do Magistrado da execução quanto aos dados apresentados, uma 
vez que no momento do pagamento será averiguada a possibilidade de realização de cálculo de atualização, ELIDO a sua 
suspensão. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da execução, para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: 10362 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Lucinaldo Heitor Beraldo 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Hamilton Gomes Pereira, OAB/MG 82.331 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen Cristina 
Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: A despeito da ausência de manifestação do Magistrado da execução quanto aos dados apresentados, uma 
vez que no momento do pagamento será averiguada a possibilidade de realização de cálculo de atualização, ELIDO a sua 
suspensão. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da execução, para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: 5332 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Maria Angelica Moreira Cattete Blom 
Devedor: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
Advogado: Marcele Fernandes Dias, OAB/MG 80.540 - Hercules Guerra, OAB/MG 50.693, Roberto Jose de Paiva, OAB/MG 
52.180, Luiz Gustavo Levate, OAB/MG 89.229 
Decisão/Despacho: Tendo em vista que foram apresentados todos os dados e documentos essenciais para a formação deste 
precatório, e que inexiste qualquer óbice a que se dê regular andamento ao feito, ENCERRO a sua suspensão. Certifique-se a 
aprovação nos autos. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da execução. P.R.I.C. 
 
Precatório: 6 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Noranei Aparecida Rocha Teodoro 
Devedor: MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU 
Advogado: Adalton Lucio Cunha, OAB/MG 66.358 - Thais Martins Fernandes, OAB/MG 137.856 
Decisão/Despacho: A despeito da não apresentação total das informações financeiras, uma vez que no momento do 
pagamento será averiguada a possibilidade de realização de cálculo de atualização, ELIDO a sua suspensão. Esta decisão 
servirá como ofício ao juízo da execução, para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: 10605 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Celso Lopes de Almeida 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Sebastiao Hasenclever Borges Neto, OAB/MG 79.551 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen 
Cristina Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: A despeito da não apresentação total das informações financeiras, uma vez que no momento do 
pagamento será averiguada a possibilidade de realização de cálculo de atualização, ELIDO a sua suspensão. Esta decisão 
servirá como ofício ao juízo da execução, para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: 1 /2023 - ALIMENTAR 
Credor: Celiane Aparecida da Silva Azar 
Devedor: MUNICÍPIO DE COIMBRA 
Advogado: Randolpho Martino Junior, OAB/MG 72.561 - Heloisa Pinheiro Borges Garcia, OAB/MG 157.815 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da execução para conhecimento 
e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: 80 /2023 - ALIMENTAR 
Credor: Maria Margarida de Souza Santos 
Devedor: MUNICÍPIO DE VIÇOSA 
Advogado: Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, OAB/MG 100.269 - Nathalia Melo Nogueira Couto, OAB/MG 118.864, 
Judylleno Hott Filgueiras, OAB/MG 125.195, Leticia da Gama Sousa Magalhaes, OAB/MG 136.110 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
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de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da execução para conhecimento 
e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: 81 /2023 - ALIMENTAR 
Credor: Ludimila Rodrigues Reis 
Devedor: MUNICÍPIO DE VIÇOSA 
Advogado: Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, OAB/MG 100.269 - Nathalia Melo Nogueira Couto, OAB/MG 118.864, 
Judylleno Hott Filgueiras, OAB/MG 125.195, Leticia da Gama Sousa Magalhaes, OAB/MG 136.110 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da execução para conhecimento 
e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: 85 /2023 - ALIMENTAR 
Credor: Laura de Morais Silva 
Devedor: MUNICÍPIO DE VIÇOSA 
Advogado: Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, OAB/MG 100.269 - Nathalia Melo Nogueira Couto, OAB/MG 118.864, 
Judylleno Hott Filgueiras, OAB/MG 125.195, Leticia da Gama Sousa Magalhaes, OAB/MG 136.110 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da execução para conhecimento 
e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: 88 /2023 - ALIMENTAR 
Credor: Alexandre Arlindo dos Santos 
Devedor: MUNICÍPIO DE VIÇOSA 
Advogado: Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, OAB/MG 100.269 - Nathalia Melo Nogueira Couto, OAB/MG 118.864, 
Judylleno Hott Filgueiras, OAB/MG 125.195, Leticia da Gama Sousa Magalhaes, OAB/MG 136.110 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da execução para conhecimento 
e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Eliane Carias Filgueiras de Oliveira 
Devedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
Advogado: Pantiara Milena Neres, OAB/MG 197.943 - Anibal Cesar Resende Netto Armando, OAB/MG 75.472 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C.  
 
Precatório: S/N /2024 - COMUM 
Credor: Cristiano Costa Lino - Me 
Devedor: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 
Advogado: Marina Salzedas Giafferi, OAB/SP 271.804 - Sergio Reliquias Morigi, OAB/MG 74.641, Maria Salete Dos Santos 
Caetano, OAB/MG 90.920 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C.  
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Aline Carvalho Figueira 
Devedor: MUNICÍPIO DE MANHUMIRIM 
Advogado: Fauze Gazel Junior, OAB/MG 79.131 - Raquel Gomes Pope Moreira, OAB/MG 146.266, Maristane Knupp de 
Sousa, OAB/MG 148.584 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, todavia, constataram-se irregularidades que obstam a sua aprovação. Diante disso, CANCELO este Ofício 
Precatório. DEVOLVA-SE este processo SEI ao juízo da execução nos termos do art. 401, § 2º, do RITJMG, do art. 6º, § 2º, da 
Portaria nº 5047/PR/2021 e do art. 7º, § 7º, da Resolução CNJ nº 303/2019. Quando da reexpedição da requisição, deverá ser 
iniciado um novo processo SEI, conforme determina o § 3º do art. 6º da Portaria nº 5.047/PR/2021, podendo ser utilizada a 
ferramenta duplicar processo para esse fim. Ademais, é necessário o saneamento das irregularidades que ensejaram o 
cancelamento descritas na Certidão de Análise. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da execução para conhecimento e 
providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Delisete Prata Moreira 
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Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Carolina Mara Rocha Vieira, OAB/MG 114.545 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, 
Alessandro Fernandes Braga, OAB/MG 72.065, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, todavia, constataram-se irregularidades que obstam a sua aprovação. Diante disso, CANCELO este Ofício 
Precatório. DEVOLVA-SE este processo SEI ao juízo da execução nos termos do art. 401, § 2º, do RITJMG, do art. 6º, § 2º, da 
Portaria nº 5047/PR/2021 e do art. 7º, § 7º, da Resolução CNJ nº 303/2019. Quando da reexpedição da requisição, deverá ser 
iniciado um novo processo SEI, conforme determina o § 3º do art. 6º da Portaria nº 5.047/PR/2021, podendo ser utilizada a 
ferramenta duplicar processo para esse fim. Ademais, é necessário o saneamento das irregularidades que ensejaram o 
cancelamento descritas na Certidão de Análise. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da execução para conhecimento e 
providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Fernanda Camargo da Silva 
Devedor: MUNICÍPIO DE DURANDÉ 
Advogado: Fauze Gazel Junior, OAB/MG 79.131 - Cynthia Amaro Mamede Madureira, OAB/MG 137.705, Bruno Godinho 
Spinola, OAB/MG 141.310 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, todavia, constataram-se irregularidades que obstam a sua aprovação. Diante disso, CANCELO este Ofício 
Precatório. DEVOLVA-SE este processo SEI ao juízo da execução nos termos do art. 401, § 2º, do RITJMG, do art. 6º, § 2º, da 
Portaria nº 5047/PR/2021 e do art. 7º, § 7º, da Resolução CNJ nº 303/2019. Quando da reexpedição da requisição, deverá ser 
iniciado um novo processo SEI, conforme determina o § 3º do art. 6º da Portaria nº 5.047/PR/2021, podendo ser utilizada a 
ferramenta duplicar processo para esse fim. Ademais, é necessário o saneamento das irregularidades que ensejaram o 
cancelamento descritas na Certidão de Análise. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da execução para conhecimento e 
providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - COMUM 
Credor: Pneus Turbo Peças e Acessórios Ltda 
Devedor: MUNICÍPIO DE MANHUMIRIM 
Advogado: Helder de Souza Campos, OAB/MG 105.926 - Raquel Gomes Pope Moreira, OAB/MG 146.266, Maristane Knupp 
de Sousa, OAB/MG 148.584 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C.  
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Júnia Márcia de Oliveira Silva 
Devedor: MUNICÍPIO DE CAPUTIRA 
Advogado: Regiane Mendes E Costa, OAB/MG 111.511 - Getulio Wilian de Oliveira E Silva, OAB/MG 127.550, Diego de Araujo 
Lima, OAB/MG 144.831, Rany Chaves Becheleni Martins, OAB/MG 163.934, Pedro Henrique Britto May Valadares de Castro, 
OAB/MG 165.721, Gabriel Chaves Becheleni Martins, OAB/MG 167.511 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, todavia, constataram-se irregularidades que obstam a sua aprovação. Diante disso, CANCELO este Ofício 
Precatório. DEVOLVA-SE este processo SEI ao juízo da execução nos termos do art. 401, § 2º, do RITJMG, do art. 6º, § 2º, da 
Portaria nº 5047/PR/2021 e do art. 7º, § 7º, da Resolução CNJ nº 303/2019. Quando da reexpedição da requisição, deverá ser 
iniciado um novo processo SEI, conforme determina o § 3º do art. 6º da Portaria nº 5.047/PR/2021, podendo ser utilizada a 
ferramenta duplicar processo para esse fim. Ademais, é necessário o saneamento das irregularidades que ensejaram o 
cancelamento descritas na Certidão de Análise. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da execução para conhecimento e 
providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Jussara Fraga 
Devedor: MUNICÍPIO DE TIMÓTEO 
Advogado: Maria da Conceicao Godoi Cruz, OAB/MG 66.562 - Heyder Leonardo Barbosa Torre, OAB/MG 92.709 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Eliene Eudocia Gomes de Assis 
Devedor: MUNICÍPIO DE TIMÓTEO 
Advogado: Luis Gustavo Sarmento Ramos, OAB/MG 109.059 - Heyder Leonardo Barbosa Torre, OAB/MG 92.709 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, todavia, constataram-se irregularidades que obstam a sua aprovação. Diante disso, CANCELO este Ofício 
Precatório. DEVOLVA-SE este processo SEI ao juízo da execução nos termos do art. 401, § 2º, do RITJMG, do art. 6º, § 2º, da 
Portaria nº 5047/PR/2021 e do art. 7º, § 7º, da Resolução CNJ nº 303/2019. Quando da reexpedição da requisição, deverá ser 
iniciado um novo processo SEI, conforme determina o § 3º do art. 6º da Portaria nº 5.047/PR/2021, podendo ser utilizada a 
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ferramenta duplicar processo para esse fim. Ademais, é necessário o saneamento das irregularidades que ensejaram o 
cancelamento descritas na Certidão de Análise. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da execução para conhecimento e 
providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Claudiene dos Santos Silva 
Devedor: MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI 
Advogado: Maicon Roque da Hora, OAB/MG 104.309 - Lauro Bohler Junior, OAB/MG 79.483, Rodrigo Neves de Almeida, 
OAB/MG 112.126, Juliana Lemos Costa, OAB/MG 118.956 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, todavia, constataram-se irregularidades que obstam a sua aprovação. Diante disso, CANCELO este Ofício 
Precatório. DEVOLVA-SE este processo SEI ao juízo da execução nos termos do art. 401, § 2º, do RITJMG, do art. 6º, § 2º, da 
Portaria nº 5047/PR/2021 e do art. 7º, § 7º, da Resolução CNJ nº 303/2019. Quando da reexpedição da requisição, deverá ser 
iniciado um novo processo SEI, conforme determina o § 3º do art. 6º da Portaria nº 5.047/PR/2021, podendo ser utilizada a 
ferramenta duplicar processo para esse fim. Ademais, é necessário o saneamento das irregularidades que ensejaram o 
cancelamento descritas na Certidão de Análise. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da execução para conhecimento e 
providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - COMUM 
Credor: Emive - Patrulha 24 Horas Ltda 
Devedor: MUNICÍPIO DE TIMÓTEO 
Advogado: Alexandre Silveira do Nascimento, OAB/MG 118.432 - Heyder Leonardo Barbosa Torre, OAB/MG 92.709 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, todavia, constataram-se irregularidades que obstam a sua aprovação. Diante disso, CANCELO este Ofício 
Precatório. DEVOLVA-SE este processo SEI ao juízo da execução nos termos do art. 401, § 2º, do RITJMG, do art. 6º, § 2º, da 
Portaria nº 5047/PR/2021 e do art. 7º, § 7º, da Resolução CNJ nº 303/2019. Quando da reexpedição da requisição, deverá ser 
iniciado um novo processo SEI, conforme determina o § 3º do art. 6º da Portaria nº 5.047/PR/2021, podendo ser utilizada a 
ferramenta duplicar processo para esse fim. Ademais, é necessário o saneamento das irregularidades que ensejaram o 
cancelamento descritas na Certidão de Análise. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da execução para conhecimento e 
providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Alexandre Silveira do Nascimento 
Devedor: MUNICÍPIO DE TIMÓTEO 
Advogado: Alexandre Silveira do Nascimento, OAB/MG 118.432 - Heyder Leonardo Barbosa Torre, OAB/MG 92.709 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, todavia, constataram-se irregularidades que obstam a sua aprovação. Diante disso, CANCELO este Ofício 
Precatório. DEVOLVA-SE este processo SEI ao juízo da execução nos termos do art. 401, § 2º, do RITJMG, do art. 6º, § 2º, da 
Portaria nº 5047/PR/2021 e do art. 7º, § 7º, da Resolução CNJ nº 303/2019. Quando da reexpedição da requisição, deverá ser 
iniciado um novo processo SEI, conforme determina o § 3º do art. 6º da Portaria nº 5.047/PR/2021, podendo ser utilizada a 
ferramenta duplicar processo para esse fim. Ademais, é necessário o saneamento das irregularidades que ensejaram o 
cancelamento descritas na Certidão de Análise. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da execução para conhecimento e 
providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Marcio Adriano Silva Costa 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Gilmara Aparecida de Castro, OAB/MG 96.833, Pinelli Castro E Bispo Sociedade de Advogados - Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen Cristina Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Efigênia Alves Costa Gonçalves 
Devedor: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MG - FHEMIG 
Advogado: Ipojucan Coelho Ayala, OAB/MG 121.812 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Maria Irani de Freitas Pires Magalhães 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Juliana Bicalho Sociedade Unipessoal de Advocacia - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen 
Cristina Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
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Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - COMUM 
Credor: Edson da Silva Oliveira 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Lybio Carlos de Oliveira Neto, OAB/MG 45.949 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen Cristina 
Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Lucia Maria de Lima Erthal 
Devedor: MUNICÍPIO DE IPATINGA 
Advogado: Sergio Silva de Andrade, OAB/MG 55.419, Bruno Sergio Queiroz Andrade, OAB/MG 119.670, Milena Queiroz 
Andrade, OAB/MG 130.182, Sérgio Andrade Advogados - Claudio Lobato Fonseca, OAB/MG 43.684, Terezinha do Carmo 
Schwenck, OAB/MG 57.669, Vicente de Paulo Costa, OAB/MG 70.641, Adriana Moreira Almeida Sathler, OAB/MG 70.975, 
Daniel Andrade Resende Maia, OAB/MG 104.717 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Cristina Gomes Moura Menini 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Christian Lima Solera, OAB/PR 74.233 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen Cristina Barbosa 
Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Luciana Teodoro Ferreira 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Charleno Barcelos Fernandes, OAB/MG 131.753 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen Cristina 
Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Arthur Geraldo Couto Duarte 
Devedor: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MG - FHEMIG 
Advogado: Ipojucan Coelho Ayala, OAB/MG 121.812 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Daniel de Moraes Paludete 
Devedor: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
Advogado: Flavio de Sousa E Silva, OAB/MG 40.027 - Hercules Guerra, OAB/MG 50.693, Roberto Jose de Paiva, OAB/MG 
52.180, Luiz Gustavo Levate, OAB/MG 89.229 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
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oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Gustavo Henrique Silva Cecilio 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Felipe Roberto Pires da Silva, OAB/MG 127.406 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen Cristina 
Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Denizete Aparecida Lima 
Devedor: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
Advogado: Marcele Fernandes Dias, OAB/MG 80.540 - Hercules Guerra, OAB/MG 50.693, Roberto Jose de Paiva, OAB/MG 
52.180, Luiz Gustavo Levate, OAB/MG 89.229 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - COMUM 
Credor: Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam 
Devedor: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA 
Advogado: Paulo Rabelo Neto, OAB/MG 145.531, Euripedes Hortencio Rodrigues Fernandes, OAB/MG 50.108, Fabricio 
Fernandes Dos Santos, OAB/MG 129.578 - Randolpho Martino Junior, OAB/MG 72.561 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Celeste Maria Leite Maia 
Devedor: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
Advogado: Marcele Fernandes Dias, OAB/MG 80.540 - Hercules Guerra, OAB/MG 50.693, Roberto Jose de Paiva, OAB/MG 
52.180, Luiz Gustavo Levate, OAB/MG 89.229 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Jussara dos Santos Lopes 
Devedor: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MG - FHEMIG 
Advogado: Lommez E Advogados Associados - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Dalva Silva Moraes Paulino 
Devedor: MUNICÍPIO DE IPATINGA 
Advogado: Sergio Andrade Advogados, OAB/MG 2.194 - Claudio Lobato Fonseca, OAB/MG 43.684, Terezinha do Carmo 
Schwenck, OAB/MG 57.669, Vicente de Paulo Costa, OAB/MG 70.641, Adriana Moreira Almeida Sathler, OAB/MG 70.975, 
Daniel Andrade Resende Maia, OAB/MG 104.717 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da execução para conhecimento 
e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Marlene Sales da Silva 
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Devedor: MUNICÍPIO DE IPATINGA 
Advogado: Sergio Andrade Advogados, OAB/MG 2.194 - Claudio Lobato Fonseca, OAB/MG 43.684, Terezinha do Carmo 
Schwenck, OAB/MG 57.669, Vicente de Paulo Costa, OAB/MG 70.641, Adriana Moreira Almeida Sathler, OAB/MG 70.975, 
Daniel Andrade Resende Maia, OAB/MG 104.717 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da execução para conhecimento 
e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Maria Inês Soares Dias 
Devedor: MUNICÍPIO DE IPATINGA 
Advogado: Sergio Andrade Advogados, OAB/MG 2.194 - Claudio Lobato Fonseca, OAB/MG 43.684, Terezinha do Carmo 
Schwenck, OAB/MG 57.669, Vicente de Paulo Costa, OAB/MG 70.641, Adriana Moreira Almeida Sathler, OAB/MG 70.975, 
Daniel Andrade Resende Maia, OAB/MG 104.717 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da execução para conhecimento 
e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Edilson Fortes Pessoa 
Devedor: MUNICÍPIO DE IPATINGA 
Advogado: Sergio Andrade Advogados, OAB/MG 2.194 - Claudio Lobato Fonseca, OAB/MG 43.684, Terezinha do Carmo 
Schwenck, OAB/MG 57.669, Vicente de Paulo Costa, OAB/MG 70.641, Adriana Moreira Almeida Sathler, OAB/MG 70.975, 
Daniel Andrade Resende Maia, OAB/MG 104.717 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da execução para conhecimento 
e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Wanyr Cezar Vieira 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Marcelo Lucas Pereira, OAB/MG 75.186 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen Cristina Barbosa 
Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Maria Bernadete Espindola 
Devedor: HOSPITAL ODILON BEHRENS DE BELO HORIZONTE 
Advogado: Marcele Fernandes Dias, OAB/MG 80.540 - Patricia Juliana Miranda de Moraes, OAB/MG 105.291 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: João Jorge Cury 
Devedor: HOSPITAL ODILON BEHRENS DE BELO HORIZONTE 
Advogado: Marcele Fernandes Dias, OAB/MG 80.540 - Patricia Juliana Miranda de Moraes, OAB/MG 105.291 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Escritório de Advocacia Wander Santos Pinto Advogados 
Devedor: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
Advogado: Carina Silva de Azevedo, OAB/MG 103.085 - Hercules Guerra, OAB/MG 50.693, Roberto Jose de Paiva, OAB/MG 
52.180, Luiz Gustavo Levate, OAB/MG 89.229 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
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ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Elizabeth Neves de Carvalho Xavier 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Nadia Caldeira Good God Lage Alves, OAB/MG 55.097 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen 
Cristina Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: ANTONIO CHAVES ABDALLA 
Devedor: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
Advogado: Antonio Chaves Abdalla, OAB/MG 66.493, Abdalla E Landulfo Advogados - Hercules Guerra, OAB/MG 50.693, 
Roberto Jose de Paiva, OAB/MG 52.180, Luiz Gustavo Levate, OAB/MG 89.229 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Luciene Alves da Silva 
Devedor: MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO 
Advogado: Adriano Moreira do Nascimento, OAB/MG 151.821 - Paulo Ester Gomes Neiva, OAB/MG 84.899 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Daniel Ribeiro da Costa 
Devedor: MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO 
Advogado: Adriano Moreira do Nascimento, OAB/MG 151.821 - Paulo Ester Gomes Neiva, OAB/MG 84.899 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Aurecia Maia de Araujo Lopes 
Devedor: MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO 
Advogado: Adriano Moreira do Nascimento, OAB/MG 151.821 - Paulo Ester Gomes Neiva, OAB/MG 84.899 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Lucimara dos Santos Oliveira 
Devedor: MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO 
Advogado: Adriano Moreira do Nascimento, OAB/MG 151.821 - Paulo Ester Gomes Neiva, OAB/MG 84.899 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Fatima Maria Magalhaes 
Devedor: MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO 
Advogado: Adriano Moreira do Nascimento, OAB/MG 151.821 - Paulo Ester Gomes Neiva, OAB/MG 84.899 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
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oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Joana Darc Duarte 
Devedor: MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO 
Advogado: Adriano Moreira do Nascimento, OAB/MG 151.821 - Paulo Ester Gomes Neiva, OAB/MG 84.899 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: S/N /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Willington Voiron Alves Soares 
Devedor: MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO 
Advogado: Adriano Moreira do Nascimento, OAB/MG 151.821 - Paulo Ester Gomes Neiva, OAB/MG 84.899 
Decisão/Despacho: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e não foram constatadas irregularidades que obstem a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. Os documentos e dados que porventura estejam ausentes deverão ser 
oportunamente apresentados neste processo SEI até o momento do pagamento do precatório. Esta decisão servirá como ofício 
ao juízo da execução para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
 
 
 
 

Dayane Almeida 

Gerente 

 
 
 
 
 
 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS 

 
01 de março de 2023 

 
De ordem do MM. Juiz de Direito, Christian Garrido Higuchi, da Central de Conciliação de Precatórios do TJMG, CEPREC, 
ficam intimadas as partes e procuradores a seguir, das decisões e despachos, conforme lista em discriminação.  
 
Precatório: 1489 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Lorena Barbosa Alves 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Helberth Rodrigues Ribeiro, OAB/MG 81.496 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, 
Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Lorena Barbosa Alves Sem CPF ou CNPJ, conforme cálculo de fls. 30. Ficam os interessados intimados para, no prazo de 10 
dias corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do PIS/PASEP (se for o 
caso), para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus atos constitutivos, com a última alteração contratual. 
Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que será integralmente direcionado à conta do credor(a) 
OU de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A FORMAÇÃO DO 
PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou declinando seu inconformismo, nos moldes do art. 27, da 
Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os elementos para pagamento, expeca(m)-se os alvará(s), 
dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são os constantes do cálculo. Decorrido o decêndio e não 
atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em ambos os casos FICAM EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O 
PRECATÓRIO em decorrência do pagamento. Por ocasião do pagamento do crédito, recolham-se eventuais tributos devidos, 
mediante registros e comprovações nos autos (PCA n. 0008065- 18.2017.2.00.j. CNJ em 8/3/18) Havendo pagamento total, 
encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de origem, via SEI, informando o pagamento e a extinção TOTAL do 
precatório. Em caso de reserva, apresentada a documentação exigida na alínea a, expeça-se o alvará do valor reservado. 
Havendo impugnação, volvam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 893 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Maria Guimarães Pena e Outro 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Elizabeth de Castro Alvim Ayres, OAB/MG 37.712 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, 
Alessandro Fernandes Braga, OAB/MG 72.065, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
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Elizabeth de Castro Alvim Ayres - CPF: 914.775.306-49, conforme cálculo de fls. 47. Ficam os interessados intimados para, no 
prazo de 10 dias corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do 
PIS/PASEP (se for o caso), para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus atos constitutivos, com a última 
alteração contratual. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que será integralmente direcionado 
à conta do credor(a) OU de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A 
FORMAÇÃO DO PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou declinando seu inconformismo, nos 
moldes do art. 27, da Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os elementos para pagamento, 
expeca(m)-se os alvará(s), dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são os constantes do cálculo. 
Decorrido o decêndio e não atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em ambos os casos FICAM 
EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO em decorrência do pagamento. Por ocasião do pagamento do crédito, 
recolham-se eventuais tributos devidos, mediante registros e comprovações nos autos (PCA n. 0008065- 18.2017.2.00.j. CNJ 
em 8/3/18) Havendo pagamento total, encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de origem, via SEI, informando o 
pagamento e a extinção TOTAL do precatório. Em caso de reserva, apresentada a documentação exigida na alínea a, expeça-
se o alvará do valor reservado. Havendo impugnação, volvam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-
se. 
 
Precatório: 894 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Maria Guimarães Pena e outro 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Elizabeth de Castro Alvim Ayres, OAB/MG 37.712 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, 
Alessandro Fernandes Braga, OAB/MG 72.065, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO Trata-se do pagamento do crédito deste precatório em função da existência de recursos na 
conta cronológica do Estado de Minas Gerais. Foi juntado aos autos o cálculo de atualização dos créditos às fls. 115/115-v. 
Segundo informes, a credora Maria Guimarães Pena faleceu (fl.43). Decido. Compulsando os autos, verifico que foi informado 
nos autos sobre o falecimento da credora Maria Guimarães Pena. Assim, RESERVE-SE o crédito devido a ela (R$X) em uma 
conta judicial remunerada. Após, aguarde-se a regularização da representação processual nos autos. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 894 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Maria Guimarães Pena e outro 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Elizabeth de Castro Alvim Ayres, OAB/MG 37.712 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, 
Alessandro Fernandes Braga, OAB/MG 72.065, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Domingos Savio Guimaraes Pena - CPF: 949.956.996-00, conforme cálculo de fls. 114/114-V. Ficam os interessados intimados 
para, no prazo de 10 dias corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do 
PIS/PASEP (se for o caso), para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus atos constitutivos, com a última 
alteração contratual. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que será integralmente direcionado 
à conta do credor(a) OU de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A 
FORMAÇÃO DO PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou declinando seu inconformismo, nos 
moldes do art. 27, da Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os elementos para pagamento, 
expeca(m)-se os alvará(s), dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são os constantes do cálculo. 
Decorrido o decêndio e não atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em ambos os casos FICAM 
EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO em decorrência do pagamento. Por ocasião do pagamento do crédito, 
recolham-se eventuais tributos devidos, mediante registros e comprovações nos autos (PCA n. 0008065-18.2017.2.00.j. CNJ 
em 8/3/18) Havendo pagamento total, encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de origem, via SEI, informando o 
pagamento e a extinção TOTAL do precatório. Em caso de reserva, apresentada a documentação exigida na alínea a, expeça-
se o alvará do valor reservado. Havendo impugnação, volvam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-
se. 
 
Precatório: 895 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Antônia Loureiro Maciel - Herdeiros | João Domingos Maciel | Therezinha de Jesus Maciel 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Norma Sueli Mendes Rocha, OAB/MG 49.323, Sergio Carneiro Rosi, OAB/MG 71.639 - Jose Horacio da Motta E 
Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Alessandro Fernandes Braga, OAB/MG 72.065, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Renato Antonio Maciel - CPF: 165.945.256-20, Luiza Helena Maciel - CPF: 309.338.976-34, Helder Gama Maciel - CPF: 
071.702.306-07, Euclides Gama Maciel - CPF: 120.360.776-84, conforme cálculo de fls. 210/213. Ficam os interessados 
intimados para, no prazo de 10 dias corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados bancários do beneficiário, nº do CPF 
e nº do PIS/PASEP (se for o caso), para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus atos constitutivos, com a 
última alteração contratual. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que será integralmente 
direcionado à conta do credor(a) OU de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para este fim, outorgada pelo(a) 
credor(a), APÓS A FORMAÇÃO DO PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou declinando seu 
inconformismo, nos moldes do art. 27, da Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os elementos para 
pagamento, expeca(m)-se os alvará(s), dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são os constantes 
do cálculo. Decorrido o decêndio e não atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em ambos os casos 
FICAM EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO em decorrência do pagamento. Por ocasião do pagamento do crédito, 
recolham-se eventuais tributos devidos, mediante registros e comprovações nos autos (PCA n. 0008065-18.2017.2.00.j. CNJ 
em 8/3/18) Havendo pagamento total, encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de origem, via SEI, informando o 
pagamento e a extinção TOTAL do precatório. Em caso de reserva, apresentada a documentação exigida na alínea a, expeça-
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se o alvará do valor reservado. Havendo impugnação, volvam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-
se. 
 
Precatório: 976 /2006 - COMUM 
Credor: Sebastião Carvalho Silva e outros 
Devedor: DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MG 
Advogado: Daniel Gonzalez Pinto, OAB/MG 1.554 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: O Colendo Órgão Especial do e. TJMG, em autos de mandado de segurança que versam sobre 
a ADI nº 2332 vem, reiteradamente, decidindo pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA para determinar o restabelecimento do 
valor de face do Precatório oriundo de desapropriações, mediante a incidência de juros compensatórios no patamar de 1% 
então fixado no título judicial que transitou em julgado, divergindo do atual entendimento do e. STF ao julgar a ADI, que os 
estabeleceu em 0,5%. Estando pendente de análise pela Corte Maior a modulação dos efeitos daquele julgado, entendi por 
bem aplicar o novo posicionamento da matéria, tida como incontroversa, suspendendo o pagamento da diferença havida 
definido no julgado findo. Assim, resguardava-se não só os entes devedores, como também os credores, que não deixavam de 
receber aquilo considerado incontroverso, ficando suspenso o pagamento de seu direito atingido pelo novo entendimento do 
STF. Hoje pode-se dizer existir jurisprudência pacífica da Corte Mineira neste tema. Nesta esteira, os seguintes acórdãos: MS 
1.0000.21.141155-8/000, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, DJe 30/11/2021; MS 1.0000.21.013142-1/000, 
Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, DJe 10/12/2021; MS 1.0000.22.161889-5/000, Relator(a): Des.(a) José Marcos 
Vieira, DJe 07/10/2022; MS 1.0000.21.276894-9/000, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 03/08/2022; MS 
1.0000.21.013078-7/000, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria, DJe : 21/07/2022; MS 1.0000.21.063614-8/000, 
Relator(a): Des.(a) Armando Freire, DJe 19/04/2022; MS 1.0000.21.123995-9/000, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 
DJe 04/02/2022; MS 1.0000.21.130805-1/000, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, DJe 26/07/2022; MS 1.0000.21.276894-
9/000, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 03/08/2022; MS 1.0000.22.008811-6/000, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar 
Guttierrez, DJe 07/07/2022; MS 1.0000.22.044322-0/000, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, DJe 06/10/2022; MS 
1.0000.22.044326-1/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, DJe 07/07/2022; MS 1.0000.22.078979-6/000, Relator(a): 
Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 06/10/2022; MS 1.0000.21.111142-2/000, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, DJe 
10/11/2021; 1.0000.22.139001-6/000, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca, DJe 23/01/2023; 1.0000.22.161923-2/000, 
Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho, DJe 30/01/2023; 1.0000.22.227820-2/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, DJe 
27/01/2023). Com efeito, o Colendo Órgão Especial entende pela imutabilidade da relação jurídica material estabelecida na 
fase de constituição do precatório, sendo descabido novo pronunciamento sobre o mérito da causa e ficando preclusa a 
possibilidade de alteração dos critérios de atualização do débito fixados, sendo desnecessário, ainda, aguardar a decisão 
definitiva na ADI nº 2332, pelo e. STF. Assim, face às reiteradas decisões do Colendo Órgão Especial Mineiro, reviso o 
entendimento que determinava a atualização do precatório de acordo com a ADI nº 2332, para CANCELAR a suspensão do 
precatório outrora determinada. Altere-se a situação do precatório no SGP.Verificado que o saldo remanescente antecede a 
cronologia vigente, remetam-se os autos ao setor de cálculos para apuração do valor ainda devido, mediante recolhimento de 
eventuais tributos existentes, seguido de expedição do respectivo alvará. Caso não preceda, aguarde-se o momento próprio 
para pagamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 19 /2022 - COMUM 
Credor: Sotran - Transporte e Locação de Veículos Ltda 
Devedor: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA 
Advogado: Marcelo Baptistini Moleiro, OAB/SP 234.745 - Braulio Lopes de Assis, OAB/MG 144.472, Davi Soares de Oliveira, 
OAB/MG 185.175 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as suprepreferências e, havendo recurso na 
conta do MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA nº 4400127038887, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Sotran - Transporte E Locação de Veículos Ltda - CNPJ: 023.944.044/0001-75, conforme cálculo de fls. evento n° 12732359. 
Ficam os interessados intimados para, no prazo de 10 dias corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados bancários do 
beneficiário, nº do CPF e nº do PIS/PASEP (se for o caso), para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus 
atos constitutivos, com a última alteração contratual. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que 
será integralmente direcionado à conta do credor(a) OU de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para este fim, 
outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A FORMAÇÃO DO PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou 
declinando seu inconformismo, nos moldes do art. 27, da Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os 
elementos para pagamento, expeca(m)-se os alvará(s), dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são 
os constantes do cálculo. Decorrido o decêndio e não atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em 
ambos os casos FICAM EXTINTOS PARCIALMENTE A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO em decorrência do pagamento. Por 
ocasião do pagamento do crédito, recolham-se eventuais tributos devidos, mediante registros e comprovações nos autos (PCA 
n. 0008065-18.2017.2.00.j. CNJ em 8/3/18) Em caso de reserva, apresentada a documentação exigida na alínea "a", expeça-
se o alvará do valor reservado. Havendo impugnação, volvam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-
se. 
 
Precatório: 4 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Matheus Carneiro Lisboa 
Devedor: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA 
Advogado: Jose de Lourdes Fernandes, OAB/MG 108.312 - Braulio Lopes de Assis, OAB/MG 144.472, Davi Soares de 
Oliveira, OAB/MG 185.175 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA nº 4400127038887, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Matheus Carneiro Lisboa - CPF: 106.329.466-52, conforme cálculo de fls. EVENTO N° 12731421. Ficam os interessados 
intimados para, no prazo de 10 dias corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados bancários do beneficiário, nº do CPF 
e nº do PIS/PASEP (se for o caso), para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus atos constitutivos, com a 
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última alteração contratual. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que será integralmente 
direcionado à conta do credor(a) OU de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para este fim, outorgada pelo(a) 
credor(a), APÓS A FORMAÇÃO DO PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou declinando seu 
inconformismo, nos moldes do art. 27, da Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os elementos para 
pagamento, expeca(m)-se os alvará(s), dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são os constantes 
do cálculo. Decorrido o decêndio e não atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em ambos os casos 
FICAM EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO em decorrência do pagamento. Por ocasião do pagamento do crédito, 
recolham-se eventuais tributos devidos, mediante registros e comprovações nos autos (PCA n. 0008065-18.2017.2.00.j. CNJ 
em 8/3/18) Havendo pagamento total, encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de origem, via SEI, informando o 
pagamento e a extinção TOTAL do precatório. Em caso de reserva, apresentada a documentação exigida na alínea a, expeça-
se o alvará do valor reservado. Havendo impugnação, volvam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-
se. 
 
Precatório: 340 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Sandra Maria Machado de Melo 
Devedor: MUNICÍPIO DE IPATINGA 
Advogado: Livia Joyce Garcao Machado, OAB/MG 137.748 - Claudio Lobato Fonseca, OAB/MG 43.684, Terezinha do Carmo 
Schwenck, OAB/MG 57.669, Vicente de Paulo Costa, OAB/MG 70.641, Adriana Moreira Almeida Sathler, OAB/MG 70.975, 
Daniel Andrade Resende Maia, OAB/MG 104.717 
Decisão/Despacho: DESPACHO: Em face da documentação acostada aos autos de evento n° 12566043, INTIME-SE o(a) 
advogado(a) para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a procuração original e atualizada, devidamente assinada 
pela credora SANDRA MARIA MACHADO DE MELO, com poderes específicos para RECEBER e DAR QUITAÇÃO do crédito 
deste precatório, ou informar os dados de conta bancária de titularidade da credora. Após a apresentação da documentação 
necessária, voltem os autos conclusos para deliberações necessárias quanto ao pagamento do crédito devido nestes autos. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 978 /2006 - COMUM 
Credor: Empresa Rural Baiuru S/A 
Devedor: DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MG 
Advogado: Marcio Marcondes Santos, OAB/MG 24.117, Joao Batista Dos Reis Santos, OAB/MG 38.152 - Jose Horacio da 
Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 
76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: O Colendo Órgão Especial do e. TJMG, em autos de mandado de segurança que versam sobre 
a ADI nº 2332 vem, reiteradamente, decidindo pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA para determinar o restabelecimento do 
valor de face do Precatório oriundo de desapropriações, mediante a incidência de juros compensatórios no patamar de 1% 
então fixado no título judicial que transitou em julgado, divergindo do atual entendimento do e. STF ao julgar a ADI, que os 
estabeleceu em 0,5%. Estando pendente de análise pela Corte Maior a modulação dos efeitos daquele julgado, entendi por 
bem aplicar o novo posicionamento da matéria, tida como incontroversa, suspendendo o pagamento da diferença havida 
definido no julgado findo. Assim, resguardava-se não só os entes devedores, como também os credores, que não deixavam de 
receber aquilo considerado incontroverso, ficando suspenso o pagamento de seu direito atingido pelo novo entendimento do 
STF. Hoje pode-se dizer existir jurisprudência pacífica da Corte Mineira neste tema. Nesta esteira, os seguintes acórdãos: MS 
1.0000.21.141155-8/000, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, DJe 30/11/2021; MS 1.0000.21.013142-1/000, 
Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, DJe 10/12/2021; MS 1.0000.22.161889-5/000, Relator(a): Des.(a) José Marcos 
Vieira, DJe 07/10/2022; MS 1.0000.21.276894-9/000, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 03/08/2022; MS 
1.0000.21.013078-7/000, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria, DJe : 21/07/2022; MS 1.0000.21.063614-8/000, 
Relator(a): Des.(a) Armando Freire, DJe 19/04/2022; MS 1.0000.21.123995-9/000, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 
DJe 04/02/2022; MS 1.0000.21.130805-1/000, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, DJe 26/07/2022; MS 1.0000.21.276894-
9/000, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 03/08/2022; MS 1.0000.22.008811-6/000, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar 
Guttierrez, DJe 07/07/2022; MS 1.0000.22.044322-0/000, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, DJe 06/10/2022; MS 
1.0000.22.044326-1/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, DJe 07/07/2022; MS 1.0000.22.078979-6/000, Relator(a): 
Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 06/10/2022; MS 1.0000.21.111142-2/000, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, DJe 
10/11/2021; 1.0000.22.139001-6/000, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca, DJe 23/01/2023; 1.0000.22.161923-2/000, 
Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho, DJe 30/01/2023; 1.0000.22.227820-2/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, DJe 
27/01/2023). Com efeito, o Colendo Órgão Especial entende pela imutabilidade da relação jurídica material estabelecida na 
fase de constituição do precatório, sendo descabido novo pronunciamento sobre o mérito da causa e ficando preclusa a 
possibilidade de alteração dos critérios de atualização do débito fixados, sendo desnecessário, ainda, aguardar a decisão 
definitiva na ADI nº 2332, pelo e. STF. Assim, face às reiteradas decisões do Colendo Órgão Especial Mineiro, reviso o 
entendimento que determinava a atualização do precatório de acordo com a ADI nº 2332, para CANCELAR a suspensão do 
precatório outrora determinada. Altere-se a situação do precatório no SGP.Verificado que o saldo remanescente antecede a 
cronologia vigente, remetam-se os autos ao setor de cálculos para apuração do valor ainda devido, mediante recolhimento de 
eventuais tributos existentes, seguido de expedição do respectivo alvará. Caso não preceda, aguarde-se o momento próprio 
para pagamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1555 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Terezinha de Jesus Prudente Santana 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Norma Sueli Mendes Rocha, OAB/MG 49.323, Sergio Carneiro Rosi, OAB/MG 71.639, Vanessa Kelly Rocha Lopes, 
OAB/MG 136.896, Pablo Juan Estevam Morais, OAB/MG 44.149 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen 
Cristina Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: DECISÃO Compulsando os autos, verifico que este precatório já foi integralmente pago. Por conseguinte, 
JULGO EXTINTO A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Assim, dê-se a baixa com os registros e as comunicações necessárias. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1491 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Sebastiana Rafael 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Giovana de Oliveira, OAB/MG 72.219 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO Trata-se do pagamento do crédito deste precatório em função da existência de recursos na 
conta cronológica do Estado de Minas Gerais. Foi juntado aos autos o cálculo de atualização dos créditos à fl. 31. Segundo 
informes, a credora Sebastiana Rafael faleceu (fl.30). Decido. Compulsando os autos, verifico que foi informado nos autos 
sobre o falecimento da credora Sebastiana Rafael. Assim, RESERVE-SE o crédito devido a ela em uma conta judicial 
remunerada. Após, aguarde-se a regularização da representação processual nos autos. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1492 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Almerita de Oliveira Calefi 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Giovana de Oliveira, OAB/MG 72.219 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Almerita de Oliveira Calefi Sem CPF ou CNPJ, conforme cálculo de fls. 35. Ficam os interessados intimados para, no prazo de 
10 dias corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do PIS/PASEP (se for o 
caso), para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus atos constitutivos, com a última alteração contratual. 
Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que será integralmente direcionado à conta do credor(a) 
OU de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A FORMAÇÃO DO 
PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou declinando seu inconformismo, nos moldes do art. 27, da 
Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os elementos para pagamento, expeca(m)-se os alvará(s), 
dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são os constantes do cálculo. Decorrido o decêndio e não 
atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em ambos os casos FICAM EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O 
PRECATÓRIO em decorrência do pagamento. Por ocasião do pagamento do crédito, recolham-se eventuais tributos devidos, 
mediante registros e comprovações nos autos (PCA n. 0008065- 18.2017.2.00.j. CNJ em 8/3/18) Havendo pagamento total, 
encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de origem, via SEI, informando o pagamento e a extinção TOTAL do 
precatório. Em caso de reserva, apresentada a documentação exigida na alínea a, expeça-se o alvará do valor reservado. 
Havendo impugnação, volvam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 896 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Espólio de Mabel Nogueira Pereira 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Francisco Donizette Vinhas, OAB/MG 50.747 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, 
Alessandro Fernandes Braga, OAB/MG 72.065, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO Trata-se do pagamento do crédito deste precatório em função da existência de recursos na 
conta cronológica do Estado de Minas Gerais. Foi juntado aos autos o cálculo de atualização dos créditos à fl. 54/56. Segundo 
informes, a credora Mabel Nogueira Pereira faleceu (fl.46). Decido. Compulsando os autos, verifico que foi informado nos autos 
sobre o falecimento da credora Mabel Nogueira Pereira. Assim, RESERVE-SE o crédito devido ao Espólio de Mabel Nogueira 
Pereira (R$X) em uma conta judicial remunerada. Após, aguarde-se a regularização da representação processual nos autos. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 897 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Lindaura Raydan da Silva - Espólio 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Mauro Lucio Sabino Silva, OAB/MG 61.048 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, 
Alessandro Fernandes Braga, OAB/MG 72.065, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Compulsando os autos, verifico que este precatório já foi integralmente pago. Por conseguinte, 
JULGO EXTINTO A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Assim, dê-se a baixa com os registros e as comunicações necessárias. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 981 /2006 - COMUM 
Credor: Emílio Matias Flauzino e outra 
Devedor: DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MG 
Advogado: Antonio Edilson Ferraz E Outro, OAB/MG 61.309, Jose Maria Duarte, OAB/MG 26.046 - Jose Horacio da Motta E 
Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: O Colendo Órgão Especial do e. TJMG, em autos de mandado de segurança que versam sobre 
a ADI nº 2332 vem, reiteradamente, decidindo pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA para determinar o restabelecimento do 
valor de face do Precatório oriundo de desapropriações, mediante a incidência de juros compensatórios no patamar de 1% 
então fixado no título judicial que transitou em julgado, divergindo do atual entendimento do e. STF ao julgar a ADI, que os 
estabeleceu em 0,5%. Estando pendente de análise pela Corte Maior a modulação dos efeitos daquele julgado, entendi por 
bem aplicar o novo posicionamento da matéria, tida como incontroversa, suspendendo o pagamento da diferença havida 
definido no julgado findo. Assim, resguardava-se não só os entes devedores, como também os credores, que não deixavam de 
receber aquilo considerado incontroverso, ficando suspenso o pagamento de seu direito atingido pelo novo entendimento do 
STF. Hoje pode-se dizer existir jurisprudência pacífica da Corte Mineira neste tema. Nesta esteira, os seguintes acórdãos: MS 
1.0000.21.141155-8/000, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, DJe 30/11/2021; MS 1.0000.21.013142-1/000, 
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Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, DJe 10/12/2021; MS 1.0000.22.161889-5/000, Relator(a): Des.(a) José Marcos 
Vieira, DJe 07/10/2022; MS 1.0000.21.276894-9/000, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 03/08/2022; MS 
1.0000.21.013078-7/000, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria, DJe : 21/07/2022; MS 1.0000.21.063614-8/000, 
Relator(a): Des.(a) Armando Freire, DJe 19/04/2022; MS 1.0000.21.123995-9/000, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 
DJe 04/02/2022; MS 1.0000.21.130805-1/000, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, DJe 26/07/2022; MS 1.0000.21.276894-
9/000, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 03/08/2022; MS 1.0000.22.008811-6/000, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar 
Guttierrez, DJe 07/07/2022; MS 1.0000.22.044322-0/000, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, DJe 06/10/2022; MS 
1.0000.22.044326-1/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, DJe 07/07/2022; MS 1.0000.22.078979-6/000, Relator(a): 
Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 06/10/2022; MS 1.0000.21.111142-2/000, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, DJe 
10/11/2021; 1.0000.22.139001-6/000, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca, DJe 23/01/2023; 1.0000.22.161923-2/000, 
Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho, DJe 30/01/2023; 1.0000.22.227820-2/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, DJe 
27/01/2023). Com efeito, o Colendo Órgão Especial entende pela imutabilidade da relação jurídica material estabelecida na 
fase de constituição do precatório, sendo descabido novo pronunciamento sobre o mérito da causa e ficando preclusa a 
possibilidade de alteração dos critérios de atualização do débito fixados, sendo desnecessário, ainda, aguardar a decisão 
definitiva na ADI nº 2332, pelo e. STF. Assim, face às reiteradas decisões do Colendo Órgão Especial Mineiro, reviso o 
entendimento que determinava a atualização do precatório de acordo com a ADI nº 2332, para CANCELAR a suspensão do 
precatório outrora determinada. Altere-se a situação do precatório no SGP.Verificado que o saldo remanescente antecede a 
cronologia vigente, remetam-se os autos ao setor de cálculos para apuração do valor ainda devido, mediante recolhimento de 
eventuais tributos existentes, seguido de expedição do respectivo alvará. Caso não preceda, aguarde-se o momento próprio 
para pagamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1493 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Ubirajara Ferreira da Silva e outros 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Walter de Assis Toledo Junior, OAB/MG 57.105 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, 
Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Juliana da Silva Rosa Silvestre Sem CPF ou CNPJ, conforme cálculo de fls. 97. Ficam os interessados intimados para, no 
prazo de 10 dias corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do 
PIS/PASEP (se for o caso), para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus atos constitutivos, com a última 
alteração contratual. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que será integralmente direcionado 
à conta do credor(a) OU de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A 
FORMAÇÃO DO PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou declinando seu inconformismo, nos 
moldes do art. 27, da Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os elementos para pagamento, 
expeca(m)-se os alvará(s), dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são os constantes do cálculo. 
Decorrido o decêndio e não atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em ambos os casos FICAM 
EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO em decorrência do pagamento. Por ocasião do pagamento do crédito, 
recolham-se eventuais tributos devidos, mediante registros e comprovações nos autos (PCA n. 0008065- 18.2017.2.00.j. CNJ 
em 8/3/18) Havendo pagamento total, encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de origem, via SEI, informando o 
pagamento e a extinção TOTAL do precatório. Em caso de reserva, apresentada a documentação exigida na alínea a, expeça-
se o alvará do valor reservado. Havendo impugnação, volvam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-
se. 
 
Precatório: 1556 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Therezinha de Jesus Fonseca 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Mario Genival Tourinho, OAB/MG 5.994, Elisabeth Miriam Teixeira Carneiro, OAB/MG 16.051 - Geraldo Ildebrando 
de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen Cristina Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Trata-se dos pagamentos dos créditos deste precatório em função da existência de recursos na 
conta cronológica do Estado de Minas Gerais. Foi juntado aos autos o cálculo de atualização do crédito à fl. 56. Segundo 
informes, a credora Therezinha de Jesus Fonseca faleceu. Decido. Compulsando os autos, verifico que foi informado o 
falecimento da credora Therezinha de Jesus Fonseca. Assim, RESERVE-SE o crédito devido a Therezinha de Jesus Fonseca 
(R$x) em conta judicial remunerada, conforme cálculo de fl. 56. Após, aguarde-se a regularização da representação processual 
nos autos. Publique-se. Cumpra-se.  
 
Precatório: 1556 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Therezinha de Jesus Fonseca 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Mario Genival Tourinho, OAB/MG 5.994, Elisabeth Miriam Teixeira Carneiro, OAB/MG 16.051 - Geraldo Ildebrando 
de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen Cristina Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: DECISÃO Em face da promoção supra, RETIFICO a data de liquidação deste precatório para julho/2006. 
Registre-se nos autos e no SGP essa alteração. Dê-se ciência às partes. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1557 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Alan Frederico dos Santos e Outros 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Antonio Jose Loureiro da Silva, OAB/MG 81.881, Soraya de Almeida Clementino, OAB/MG 87.254, Joao Liberio da 
Cunha, OAB/MG 74.459, Fernando Jose de Oliveira, OAB/MG 35.716, Ednilson Vitor da Silva, OAB/MG 114.252, Andre Luiz 
Rabelo, OAB/MG 153.917, Leonardo de Maria Pimenta, OAB/MG 144.754 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, 
Karen Cristina Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
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Decisão/Despacho: DECISÃO: Trata-se do pagamento dos créditos deste precatório em função da existência de recursos na 
conta cronológica do Estado de Minas Gerais. Foi juntado aos autos o cálculo de atualização dos créditos às fls. 390/390-v. 
Compulsando os autos, verifica-se que há empecilhos ao pagamento do crédito devido à VIC Logística Ltda, conforme petição 
do Estado (fl. 374), a qual informa sobre a existência de um pedido de compensação do crédito que ainda está pendente de 
análise. Decido. Considerando a existência de empecilho ao pagamento do crédito da cessionária VIC Logística Ltda, 
DETERMINO a reserva do valor bruto devido a ela (R$370.813,08). A liberação desse valor ficará condicionada à manifestação 
do Estado relativa à efetivação ou não da compensação desse crédito. Intime-se, portanto, o Estado para se manifestar sobre a 
efetivação do pedido de compensação feito pela cessionária VIC Logística Ltda. Com a resposta, voltem os autos conclusos. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1558 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Terezinha Vanda de Paula Vidigal 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Helio Batista Bolognani, OAB/MG 72.004, Bolognani E Renault Sociedade de Advogados - Geraldo Ildebrando de 
Andrade, OAB/MG 64.127, Karen Cristina Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Terezinha Vanda de Paula Vidigal - CPF: 186.981.156-91, conforme cálculo de fls. 36. Ficam os interessados intimados para, 
no prazo de 10 dias corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do 
PIS/PASEP (se for o caso), para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus atos constitutivos, com a última 
alteração contratual. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que será integralmente direcionado 
à conta do credor(a) OU de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A 
FORMAÇÃO DO PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou declinando seu inconformismo, nos 
moldes do art. 27, da Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os elementos para pagamento, 
expeca(m)-se os alvará(s), dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são os constantes do cálculo. 
Decorrido o decêndio e não atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em ambos os casos FICAM 
EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO em decorrência do pagamento. Por ocasião do pagamento do crédito, 
recolham-se eventuais tributos devidos, mediante registros e comprovações nos autos (PCA n. 0008065-18.2017.2.00.j. CNJ 
em 8/3/18) Havendo pagamento total, encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de origem, via SEI, informando o 
pagamento e a extinção TOTAL do precatório. Em caso de reserva, apresentada a documentação exigida na alínea a, expeça-
se o alvará do valor reservado. Havendo impugnação, volvam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-
se. 
 
Precatório: 1546 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Celso Alves Terra 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Vicente de Paula Mendes, OAB/MG 15.116, Marlia Ferreira Bicalho, OAB/MG 23.394, Vicente de Paula Mendes 
Advogados Associados - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen Cristina Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Celso Alves Terra - CPF: 127.935.237-04 e Vicente de Paula Mendes Advogados Associados - CNPJ: 003.800.229/0001-07, 
conforme cálculo de fls. 64/65-V. Ficam os interessados intimados para, no prazo de 10 dias corridos: a) Apresentar 
requerimento indicando dados bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do PIS/PASEP (se for o caso), para o pagamento do 
crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus atos constitutivos, com a última alteração contratual. Em nenhuma hipótese será 
permitido o fracionamento do pagamento que será integralmente direcionado à conta do credor(a) OU de seu(ua) procurador(a) 
que possua procuração para este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A FORMAÇÃO DO PRECATÓRIO. b) Manifestar-se 
sobre o cálculo de fls, anuindo ou declinando seu inconformismo, nos moldes do art. 27, da Res. CNJ 303/2019, sob pena de 
não conhecimento. Existindo os elementos para pagamento, expeca(m)-se os alvará(s), dando ciência ao credor de que os 
dados para o imposto de renda são os constantes do cálculo. Decorrido o decêndio e não atendidos os requisitos da alínea "a", 
faça-se a reserva do crédito. Em ambos os casos FICAM EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO em decorrência do 
pagamento. Por ocasião do pagamento do crédito, recolham-se eventuais tributos devidos, mediante registros e comprovações 
nos autos (PCA n. 0008065-18.2017.2.00.j. CNJ em 8/3/18) Havendo pagamento total, encaminhe-se cópia da presente 
decisão ao juízo de origem, via SEI, informando o pagamento e a extinção TOTAL do precatório. Em caso de reserva, 
apresentada a documentação exigida na alínea a, expeça-se o alvará do valor reservado. Havendo impugnação, volvam-me os 
autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1475 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Hilda Pinto 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Olavo de Almeida, OAB/MG 38.669, Oldeir Lima, OAB/MG 37.300, Carla Oliveira Costa de Almeida, OAB/MG 
117.838 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, 
Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO Trata-se do pagamento do crédito deste precatório em função da existência de recursos na 
conta cronológica do Estado de Minas Gerais. Foi juntado aos autos o cálculo de atualização dos créditos à fl. 79/79-v. 
Segundo informes, o credor Olavo de Almeida faleceu (fl.65). Decido. Compulsando os autos, verifico que foi informado nos 
autos sobre o falecimento do credor Olavo de Almeida. Assim, RESERVE-SE o crédito devido a ele em uma conta judicial 
remunerada. Após, aguarde-se a regularização da representação processual nos autos. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1475 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Hilda Pinto 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 



 

Lista em discriminação anexa ao DJe - Administrativo – 01 de março de 2023 – página 22 de 43. 

Advogado: Olavo de Almeida, OAB/MG 38.669, Oldeir Lima, OAB/MG 37.300, Carla Oliveira Costa de Almeida, OAB/MG 
117.838 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, 
Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Humberto Lima - CPF: 712.278.906-30 e Homero Lima - CPF: 645.592.386-34, conforme cálculo de fls. 79/81-v. Ficam os 
interessados intimados para, no prazo de 10 dias corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados bancários do 
beneficiário, nº do CPF e nº do PIS/PASEP (se for o caso), para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus 
atos constitutivos, com a última alteração contratual. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que 
será integralmente direcionado à conta do credor(a) OU de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para este fim, 
outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A FORMAÇÃO DO PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou 
declinando seu inconformismo, nos moldes do art. 27, da Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os 
elementos para pagamento, expeca(m)-se os alvará(s), dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são 
os constantes do cálculo. Decorrido o decêndio e não atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em 
ambos os casos FICAM EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO em decorrência do pagamento. Por ocasião do 
pagamento do crédito, recolham-se eventuais tributos devidos, mediante registros e comprovações nos autos (PCA n. 
0008065-18.2017.2.00.j. CNJ em 8/3/18) Havendo pagamento total, encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de 
origem, via SEI, informando o pagamento e a extinção TOTAL do precatório. Em caso de reserva, apresentada a 
documentação exigida na alínea a, expeça-se o alvará do valor reservado. Havendo impugnação, volvam-me os autos 
conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 888 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Ana Lautério Bessa e Outra - Herdeiros | Ana Soares de Mattos Martins | Marcus Paulo Lauterio Bessa 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Jose Alfredo de Oliveira Baracho, OAB/MG 4.788, Jose Alfredo de Oliveira Baracho Junior, OAB/MG 55.150, 
Oliveira Baracho & Godoi Advocacia & Consultoria - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, 
Alessandro Fernandes Braga, OAB/MG 72.065, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Compulsando os autos, verifico que este precatório já foi integralmente pago. Por conseguinte, 
JULGO EXTINTO A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Assim, dê-se a baixa com os registros e as comunicações necessárias. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1795 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Abel Jacinto Ganen Júnior e Outros | Charles Gerardo Pongeluppi | Edson Queiroz de Andrade | Hilqueas Faria | 
Margareth Queiroz de Andrade Prosdocimi | Maria de Lourdes de Andrade Massara 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Haeckel Magalhães E Advogados Associados, Kira Mendes Rodrigues, OAB/MG 130.540, Edison Haeckel 
Magalhaes, OAB/MG 25.908, Eduardo Neuenschwander Magalhaes, OAB/MG 81.229, Caio Marcio Lopes Boson, OAB/MG 
31.238, Raime Jonnatan Goncalves Mariano, OAB/MG 156.945, Joao Carlos Ferreira Nascimento, OAB/MG 156.193, Divino 
Marcos Felix de Sousa, OAB/MG 140.195, Ariane Braga de Vasconcelos Barros, OAB/MG 95.801, Adriana Cristina Pereira 
Franco, OAB/MG 124.528, Juliana Normand Azevedo, OAB/MG 110.098, Mirlene Aparecida Ferreira, OAB/MG 115.572, 
Janaina Guimaraes de Castilho, OAB/MG 141.056, Keylla Dos Anjos Melo, OAB/MG 152.095, Rafael da Silva Glatzl, OAB/MG 
159.264, Paulo Henrique Palhares de Rezende, OAB/MG 146.605, Andre Luiz Rabelo, OAB/MG 153.917, Leonardo de Maria 
Pimenta, OAB/MG 144.754, Luciano Henriques de Castro, OAB/MG 40.744, Raissa Georgia Cordeiro Ferreira da Silva, 
OAB/MG 153.354, Fernanda Machado de Souza, OAB/MG 150.213, Elaine Natividade Dos Reis, OAB/MG 148.113, Pablo 
Henrique de Mattos, OAB/MG 157.586, Herik Alves de Azevedo, OAB/SP 262.233, Eduardo Andrade Barbosa, OAB/MG 
126.620, Vitoria de Oliveira Noronha, OAB/MG 201.376, Marcos Paulo de Souza Barbosa, OAB/MG 75.266 - Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen Cristina Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: DECISÃO Trata-se de requerimento feito por SUELY MARCIA GIRON DE PAULA, beneficiária no 
Precatório n° 1795/2009, de natureza alimentar, devido pelo Estado de Minas Gerais, para que seja deferido seu pedido de 
inscrição aos acordos previstos no Edital nº 02/2022 do Estado de Minas Gerais (Administração Direta e Indireta). INDEFIRO o 
pedido, cujo protocolo recebeu o número EDT-0119MG-008738, haja vista que o crédito devido ao beneficiário já foi quitado, 
em virtude de sua habilitação e seleção para os acordos previstos no Edital nº 02/2014 do Estado de Minas Gerais, conforme 
ata de fl. 6363 e seguintes. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 281 /2013 - COMUM 
Credor: Marília de Matos Braga 
Devedor: MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
Advogado: Ana Maria Ferreira de Lara Resende, OAB/MG 46.830, Lara Resende Andrade Neves Advocacia - Zulman da Silva 
Galdino, OAB/MG 7.752, Lucia Helena Melato Cordoval, OAB/MG 49.547, Margarida Tergilene Furtado, OAB/MG 72.100, 
Sarah Campos, OAB/MG 128.257 
Decisão/Despacho: DECISÃO Chamo o feito à ordem. Trata-se de pagamento da dívida requisitada neste precatório na 
cronologia do Município de Contagem. Por ocasião do pagamento deste precatório, foi elaborado cálculo de atualização da 
dívida deste precatório com o percentual de 0,5% ao mês de juros compensatórios. Em face da revisão de entendimento, foi 
determinado o levantamento da suspensão e elaboração de um novo cálculo, com juros compensatórios de 1%. Às fls.99 foi 
juntado um novo cálculo. Entretanto, verificou-se que o percentual correto dos juros compensatórios é de 0,5%. Compulsando 
os autos, verifico que, de fato, a sentença de fl.9 fixou os juros compensatórios no percentual de 0,5%. Dessa forma, tendo o 
juízo de origem fixado o percentual dos juros compensatórios em 0,5% e o pagamento ocorrido às fls.92, não existem mais 
créditos a serem pagos neste precatório, por conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Dê-se baixa 
com as comunicações de praxe. Publique-se. Cumpra-se. 
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Precatório: 1477 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Custódia Pereira Coelho 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Viviany Martins Pinto, OAB/MG 72.989 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Custódia Pereira Coelho - CPF: 400.516.766-72, conforme cálculo de fls. 32/32-V. Ficam os interessados intimados para, no 
prazo de 10 dias corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do 
PIS/PASEP (se for o caso), para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus atos constitutivos, com a última 
alteração contratual. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que será integralmente direcionado 
à conta do credor(a) OU de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A 
FORMAÇÃO DO PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou declinando seu inconformismo, nos 
moldes do art. 27, da Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os elementos para pagamento, 
expeca(m)-se os alvará(s), dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são os constantes do cálculo. 
Decorrido o decêndio e não atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em ambos os casos FICAM 
EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO em decorrência do pagamento. Por ocasião do pagamento do crédito, 
recolham-se eventuais tributos devidos, mediante registros e comprovações nos autos (PCA n. 0008065-18.2017.2.00.j. CNJ 
em 8/3/18) Havendo pagamento total, encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de origem, via SEI, informando o 
pagamento e a extinção TOTAL do precatório. Em caso de reserva, apresentada a documentação exigida na alínea a, expeça-
se o alvará do valor reservado. Havendo impugnação, volvam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-
se. 
 
Precatório: 1478 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Jesulina Lopes Fidélis 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Viviany Martins Pinto, OAB/MG 72.989 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Jesulina Lopes Fidélis - CPF: 264.215.006-25, conforme cálculo de fls. 33/33-V. Ficam os interessados intimados para, no 
prazo de 10 dias corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do 
PIS/PASEP (se for o caso), para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus atos constitutivos, com a última 
alteração contratual. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que será integralmente direcionado 
à conta do credor(a) OU de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A 
FORMAÇÃO DO PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou declinando seu inconformismo, nos 
moldes do art. 27, da Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os elementos para pagamento, 
expeca(m)-se os alvará(s), dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são os constantes do cálculo. 
Decorrido o decêndio e não atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em ambos os casos FICAM 
EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO em decorrência do pagamento. Por ocasião do pagamento do crédito, 
recolham-se eventuais tributos devidos, mediante registros e comprovações nos autos (PCA n. 0008065-18.2017.2.00.j. CNJ 
em 8/3/18) Havendo pagamento total, encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de origem, via SEI, informando o 
pagamento e a extinção TOTAL do precatório. Em caso de reserva, apresentada a documentação exigida na alínea a, expeça-
se o alvará do valor reservado. Havendo impugnação, volvam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-
se. 
 
Precatório: 1479 /2013 - ALIMENTAR 
Credor: Osório Calixto Marques 
Devedor: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
Advogado: Fernando Maximo Neto, OAB/MG 96.258 - Hercules Guerra, OAB/MG 50.693, Roberto Jose de Paiva, OAB/MG 
52.180, Luiz Gustavo Levate, OAB/MG 89.229 
Decisão/Despacho: Trata-se de impugnação aos cálculos de fl. 224, apresentada por José Henrique Calixto e outros às fls. 
236/237. Aduzem que as cotas devidas a cada um dos herdeiros habilitados foram depuradas equivocadamente. Vejo que os 
credores foram intimados dos cálculos por meio de decisão publicada no DJE de 22/09/2022, sendo a presente impugnação 
protocolizada em 29/11/2022. Em face disso, deixo de recebê-la, vez que intempestiva. De qualquer modo, dê-se ciência aos 
peticionários de que, à exceção do crédito de José Henrique Calixto, os demais créditos foram remetidos para uma conta à 
disposição do juízo da 3ª Vara da Fazenda Municipal de Belo Horizonte, perante a qual deverá ser pleiteado eventual acerto 
inerente às cotas. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 37 /2015 - COMUM 
Credor: Paulo Sérgio Gomes 
Devedor: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 
Advogado: Renato Marinzeck da Silva, OAB/MG 135.257 - Sergio Reliquias Morigi, OAB/MG 74.641, Maria Salete Dos Santos 
Caetano, OAB/MG 90.920 
Decisão/Despacho: Às fls. 62/66, o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Sebastião do Paraíso informa que o credor 
Paulo Sérgio Gomes encontra-se vivo e, diante disso, solicita o processamento do pagamento de seu crédito nestes autos. Em 
face disso, determino a expedição de alvará para levantamento da reserva de fl. 61. O valor deverá ser depositado na conta 
bancária de fl. 58, de titularidade do credor. Cópia desta decisão servirá como Ofício CEPREC, a ser remetido via SEI ao juízo 
solicitante. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 8 /2016 - COMUM 
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Credor: Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio do Amparo/Mg Apae 
Devedor: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO 
Advogado: Carlos Lindomar de Sousa, OAB/MG 80.520 - Euler Jose Fonseca, OAB/MG 55.861, Renato Pereira Torres, 
OAB/MG 107.005, Ana Paula Rodrigues Viana, OAB/MG 157.648, Veronica Carvalho Gomes, OAB/MG 165.667 
Decisão/Despacho: Em face da petição juntada pelo Município de Santo Antônio do Amparo às fls. 113/114, INTIME-SE o 
credor para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias corridos, acerca do pagamento da dívida requisitada neste precatório, sob 
pena de extinção e baixa deste precatório. Após, conclusos. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 3473 /2018 - ALIMENTAR 
Credor: Áurea Garcia de Souza | Espolio de Aurea Garcia de Souza 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Sergio Lima Lacerda, OAB/MG 63.918, Alice Barreto, OAB/MG 56.329 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia 
Junior, OAB/MG 56.392, Alessandro Fernandes Braga, OAB/MG 72.065, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO AIR GARCIA DE MORAIS, beneficiária no Precatório n° 3473/2018, de natureza alimentar, 
devido pelo IPSEMG, apresentou requerimento para participar dos acordos previstos no Edital nº 02/2022 do Estado de Minas 
Gerais. INDEFIRO o pedido, de protocolo nº EDT-0119MG-008659, haja vista que o crédito devido neste precatório será 
totalmente quitado na ocasião de seu pagamento prioritário, direito previsto no art. 100, §2º, CF/88, ao qual faz jus em razão da 
idade. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 3473 /2018 - ALIMENTAR 
Credor: Áurea Garcia de Souza | Espolio de Aurea Garcia de Souza 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Sergio Lima Lacerda, OAB/MG 63.918, Alice Barreto, OAB/MG 56.329 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia 
Junior, OAB/MG 56.392, Alessandro Fernandes Braga, OAB/MG 72.065, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO ANAMIR GARCIA DE MORAES RIBEIRO, beneficiária no Precatório n° 3473/2018, de natureza 
alimentar, devido pelo IPSEMG, apresentou requerimento para participar dos acordos previstos no Edital nº 02/2022 do Estado 
de Minas Gerais. INDEFIRO o pedido, de protocolo nº EDT-0119MG-008713, haja vista que o crédito devido neste precatório 
será totalmente quitado na ocasião de seu pagamento prioritário, direito previsto no art. 100, §2º, CF/88, ao qual faz jus em 
razão da idade. Publique-se. Cumpra-se.  
 
Precatório: 3473 /2018 - ALIMENTAR 
Credor: Áurea Garcia de Souza | Espolio de Aurea Garcia de Souza 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Sergio Lima Lacerda, OAB/MG 63.918, Alice Barreto, OAB/MG 56.329 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia 
Junior, OAB/MG 56.392, Alessandro Fernandes Braga, OAB/MG 72.065, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO ANICE GARCIA DE MORAIS, beneficiária no Precatório n° 3473/2018, de natureza alimentar, 
devido pelo IPSEMG, apresentou requerimento para participar dos acordos previstos no Edital nº 02/2022 do Estado de Minas 
Gerais. INDEFIRO o pedido, de protocolo nº EDT-0119MG-008711, haja vista que o crédito devido neste precatório será 
totalmente quitado na ocasião de seu pagamento prioritário, direito previsto no art. 100, §2º, CF/88, ao qual faz jus em razão da 
idade. Publique-se. Cumpra-se.  
 
Precatório: 3473 /2018 - ALIMENTAR 
Credor: Áurea Garcia de Souza | Espolio de Aurea Garcia de Souza 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Sergio Lima Lacerda, OAB/MG 63.918, Alice Barreto, OAB/MG 56.329 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia 
Junior, OAB/MG 56.392, Alessandro Fernandes Braga, OAB/MG 72.065, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO JOÃO DE MORAIS LISBOA FILHO, beneficiária no Precatório n° 3473/2018, de natureza 
alimentar, devido pelo IPSEMG, apresentou requerimento para participar dos acordos previstos no Edital nº 02/2022 do Estado 
de Minas Gerais. INDEFIRO o pedido, de protocolo nº EDT-0119MG-008708, haja vista que o crédito devido neste precatório 
será totalmente quitado na ocasião de seu pagamento prioritário, direito previsto no art. 100, §2º, CF/88, ao qual faz jus em 
razão da idade. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 3473 /2018 - ALIMENTAR 
Credor: Áurea Garcia de Souza | Espolio de Aurea Garcia de Souza 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Sergio Lima Lacerda, OAB/MG 63.918, Alice Barreto, OAB/MG 56.329 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia 
Junior, OAB/MG 56.392, Alessandro Fernandes Braga, OAB/MG 72.065, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO SILAS DE SOUZA MORAES, beneficiário no Precatório n° 3473/2018, de natureza alimentar, 
devido pelo IPSEMG, apresentou requerimento para participar dos acordos previstos no Edital nº 02/2022 do Estado de Minas 
Gerais. INDEFIRO o pedido, de protocolo nº EDT-0119MG-008706, haja vista que o crédito devido neste precatório será 
totalmente quitado na ocasião de seu pagamento prioritário, direito previsto no art. 100, §2º, CF/88, ao qual faz jus em razão da 
idade. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 75 /2019 - ALIMENTAR 
Credor: Janio Fausto Cordeiro de Oliveira 
Devedor: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES 
Advogado: Eduardo Arreguy Campos, OAB/MG 55.597 - Herialdo Couzzi Lyra, OAB/MG 66.351, Claudia Ribeiro Campos, 
OAB/MG 66.536, Michell Henriques Guerra, OAB/MG 80.008, Fabiano Batista Correa, OAB/MG 83.728, Elias Dantas Souto, 
OAB/MG 88.048, Fabiene Salvador Machado, OAB/MG 90.310, Schinyder Exupery Cardozo, OAB/MG 91.452, Geraldo Coelho 
Martins, OAB/MG 102.992, Pamella Goncalves Munhen, OAB/MG 109.240, Mario Henrique Barroso Andrade, OAB/MG 
113.200, Marcio Berto Alexandrino de Oliveira, OAB/MG 121.673, Andre Santana Zioto, OAB/MG 122.433, Kellys Quintino 
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Ribeiro, OAB/MG 124.129, Henrique Cotta Ferreira Soares, OAB/MG 128.650, Elaine Cristina Freitas Loureiro, OAB/MG 
139.139, Ana Clara do Nascimento Pires Goncalves, OAB/MG 139.989, Samuel de Freitas Costa, OAB/MG 175.758 
Decisão/Despacho: Os créditos de JANIO FAUSTO CORDEIRO DE OLIVEIRA e de EDUARDO ARREGUY CAMPOS foram 
reservados às fls. 49/50, em razão da inexistência de memória de cálculo. Às fls. 51/74 foi apresentada a memória de cálculo 
discriminada e a liquidação definitiva foi feita (fls. 75/76). Os credores JANIO FAUSTO CORDEIRO DE OLIVEIRA e de 
EDUARDO ARREGUY CAMPOS requereram a liberação dos valores em pagamento e indicaram os dados bancários às fls. 
51/53. Dessa forma, FAÇA o pagamento dos direitos apurados, nos termos do cálculo de fls. 75/76:[.] Por conseguinte, JULGO 
EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. EXPEÇAM-SE os alvarás para pagamento dos créditos de JANIO FAUSTO 
CORDEIRO DE OLIVEIRA e de EDUARDO ARREGUY CAMPOS, mediante saque das contas reserva de fls. 49/50 e da conta 
bancária do Município de Governador Valadares n° 2700127041354, com as anotações contábeis devidas. Faça o 
recolhimento dos tributos, se for o caso, com comprovação nos autos e anotações necessárias. Os valores em pagamento 
deverão ser depositados na conta bancária indicada à fl. 53, de titularidade do procurador, que prestará contas ao credor , 
conforme solicitado. Tudo feito, cumpra-se o que resta das decisões de fls. 47/48. Publique-se. Cumpra-se.  
 
Precatório: 139 /2020 - COMUM 
Credor: Paróquia Sant'Ana 
Devedor: MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA 
Advogado: Eliane Maria de Almeida Franco, OAB/MG 101.687 - Michelangelo Liotti Raffaele, OAB/MG 7.087, Claudio Jose 
Evangelista Pereira, OAB/MG 41.558, Leonardo Guedes de Carvalho, OAB/MG 67.539, Edgar Souza Ferreira, OAB/MG 99.147 
Decisão/Despacho: Em resposta ao ofício de fls. 63/66, encaminhe cópia do alvará de fl. 62 ao juízo da 2ª Vara de Fazenda 
Pública e Autarquias Municipais da Comarca de Juiz de Fora, informando-lhe que, com o pagamento efetivado, este precatório 
foi extinto. Cópia deste decisão servirá como Ofício CEPREC, a ser remetido via SEI. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 983 /2006 - COMUM 
Credor: Hilda Fernandes Alonso 
Devedor: DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MG 
Advogado: Joao Marcos Amaral de Lima, OAB/MG 32.985 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, 
Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: O Colendo Órgão Especial do e. TJMG, em autos de mandado de segurança que versam sobre 
a ADI nº 2332 vem, reiteradamente, decidindo pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA para determinar o restabelecimento do 
valor de face do Precatório oriundo de desapropriações, mediante a incidência de juros compensatórios no patamar de 1% 
então fixado no título judicial que transitou em julgado, divergindo do atual entendimento do e. STF ao julgar a ADI, que os 
estabeleceu em 0,5%. Estando pendente de análise pela Corte Maior a modulação dos efeitos daquele julgado, entendi por 
bem aplicar o novo posicionamento da matéria, tida como incontroversa, suspendendo o pagamento da diferença havida 
definido no julgado findo. Assim, resguardava-se não só os entes devedores, como também os credores, que não deixavam de 
receber aquilo considerado incontroverso, ficando suspenso o pagamento de seu direito atingido pelo novo entendimento do 
STF. Hoje pode-se dizer existir jurisprudência pacífica da Corte Mineira neste tema. Nesta esteira, os seguintes acórdãos: MS 
1.0000.21.141155-8/000, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, DJe 30/11/2021; MS 1.0000.21.013142-1/000, 
Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, DJe 10/12/2021; MS 1.0000.22.161889-5/000, Relator(a): Des.(a) José Marcos 
Vieira, DJe 07/10/2022; MS 1.0000.21.276894-9/000, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 03/08/2022; MS 
1.0000.21.013078-7/000, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria, DJe : 21/07/2022; MS 1.0000.21.063614-8/000, 
Relator(a): Des.(a) Armando Freire, DJe 19/04/2022; MS 1.0000.21.123995-9/000, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 
DJe 04/02/2022; MS 1.0000.21.130805-1/000, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, DJe 26/07/2022; MS 1.0000.21.276894-
9/000, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 03/08/2022; MS 1.0000.22.008811-6/000, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar 
Guttierrez, DJe 07/07/2022; MS 1.0000.22.044322-0/000, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, DJe 06/10/2022; MS 
1.0000.22.044326-1/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, DJe 07/07/2022; MS 1.0000.22.078979-6/000, Relator(a): 
Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 06/10/2022; MS 1.0000.21.111142-2/000, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, DJe 
10/11/2021; 1.0000.22.139001-6/000, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca, DJe 23/01/2023; 1.0000.22.161923-2/000, 
Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho, DJe 30/01/2023; 1.0000.22.227820-2/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, DJe 
27/01/2023). Com efeito, o Colendo Órgão Especial entende pela imutabilidade da relação jurídica material estabelecida na 
fase de constituição do precatório, sendo descabido novo pronunciamento sobre o mérito da causa e ficando preclusa a 
possibilidade de alteração dos critérios de atualização do débito fixados, sendo desnecessário, ainda, aguardar a decisão 
definitiva na ADI nº 2332, pelo e. STF. Assim, face às reiteradas decisões do Colendo Órgão Especial Mineiro, reviso o 
entendimento que determinava a atualização do precatório de acordo com a ADI nº 2332, para CANCELAR a suspensão do 
precatório outrora determinada. Altere-se a situação do precatório no SGP.Verificado que o saldo remanescente antecede a 
cronologia vigente, remetam-se os autos ao setor de cálculos para apuração do valor ainda devido, mediante recolhimento de 
eventuais tributos existentes, seguido de expedição do respectivo alvará. Caso não preceda, aguarde-se o momento próprio 
para pagamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 890 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Elza Bernardes Menezes 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Marcos Chaves Viana, OAB/MG 58.673 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, 
Alessandro Fernandes Braga, OAB/MG 72.065, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO Trata-se dos pagamentos dos créditos deste precatório em função da existência de recursos na 
conta cronológica do Estado de Minas Gerais. Foi juntado aos autos o cálculo de atualização do crédito à fl. 42 Segundo 
informes, a credora Elza Bernardes Menezes faleceu. Decido. Compulsando os autos, verifico que foi informado o falecimento 
da credora Elza Bernardes Menezes. Assim, RESERVE-SE o crédito devido a Elza Bernardes Menezes (R$X) em conta judicial 
remunerada, conforme cálculo de fl. 42. Após, aguarde-se a regularização da representação processual nos autos. Publique-
se. Cumpra-se.  
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Precatório: 890 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Elza Bernardes Menezes 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Marcos Chaves Viana, OAB/MG 58.673 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, 
Alessandro Fernandes Braga, OAB/MG 72.065, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Em face da promoção supra, RETIFICO a data de liquidação deste precatório para 
outubro/2005. Registre-se nos autos e no SGP essa alteração. Dê-se ciência às partes. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1479 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Sônia Maria Silva de Barros 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Hamilton Gomes Pereira, OAB/MG 82.331 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, 
Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Sônia Maria Silva de Barros - CPF: 872.564.446-72, conforme cálculo de fls. 29/29-V. Ficam os interessados intimados para, no 
prazo de 10 dias corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do 
PIS/PASEP (se for o caso), para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus atos constitutivos, com a última 
alteração contratual. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que será integralmente direcionado 
à conta do credor(a) OU de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A 
FORMAÇÃO DO PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou declinando seu inconformismo, nos 
moldes do art. 27, da Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os elementos para pagamento, 
expeca(m)-se os alvará(s), dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são os constantes do cálculo. 
Decorrido o decêndio e não atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em ambos os casos FICAM 
EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO em decorrência do pagamento. Por ocasião do pagamento do crédito, 
recolham-se eventuais tributos devidos, mediante registros e comprovações nos autos (PCA n. 0008065-18.2017.2.00.j. CNJ 
em 8/3/18) Havendo pagamento total, encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de origem, via SEI, informando o 
pagamento e a extinção TOTAL do precatório. Em caso de reserva, apresentada a documentação exigida na alínea a, expeça-
se o alvará do valor reservado. Havendo impugnação, volvam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-
se. 
 
Precatório: 28 /2020 - ALIMENTAR 
Credor: Maria da Piedade Sairava 
Devedor: MUNICÍPIO DE JEQUITAÍ 
Advogado: Antonio Verissimo Monteiro Neto, OAB/MG 146.886 - Leonardo Mendes Barbosa, OAB/MG 130.046, Bruna Dezzirre 
da Silva Lucas Pereira, OAB/MG 132.056 
Decisão/Despacho: DECISÃO Compulsando os autos, verifico um equívoco na decisão de fl. 23, haja vista que nela constou a 
extinção TOTAL do precatório, quando, na verdade, deveria ter constato a extinção PARCIAL. Assim, em face do exposto, 
RETIFICO a decisão de fl. 23 para que passe a constar a extinção PARCIAL do precatório. DETERMINO, ainda, que se 
proceda à alteração nos registros do Sistema de Gestão de Precatórios do status deste precatório, devendo este precatório 
constar novamente como aberto na lista cronológica dos precatórios devidos pelo Estado de Minas Gerais. REMETAM-SE os 
autos ao Setor de Controle de Contas para anotação da dívida nos registros. Após, aguarde-se o momento oportuno para a 
quitação do valor remanescente devido neste precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 9 /2020 - COMUM 
Credor: Cardoso Freire & Cia Ltda 
Devedor: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO 
Advogado: Estela Cardoso Freire, OAB/MG 167.098 - Euler Jose Fonseca, OAB/MG 55.861, Renato Pereira Torres, OAB/MG 
107.005, Ana Paula Rodrigues Viana, OAB/MG 157.648, Veronica Carvalho Gomes, OAB/MG 165.667 
Decisão/Despacho: Registre-se a juntada do comprovante de depósito referente à primeira parcela do acordo homologado às 
39/40. Dê-se ciência ao credor, para manifestar-se acerca da documentação apresentada, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 
bem como para requerer o quê de direito. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 10 /2020 - COMUM 
Credor: Ricardo Eustáquio Campos 
Devedor: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO 
Advogado: Ana Paula Rodrigues Viana, OAB/MG 157.648 - Euler Jose Fonseca, OAB/MG 55.861, Renato Pereira Torres, 
OAB/MG 107.005, Ana Paula Rodrigues Viana, OAB/MG 157.648, Veronica Carvalho Gomes, OAB/MG 165.667 
Decisão/Despacho: Registre-se a juntada do comprovante de depósito referente às 07 (sete) parcelas do acordo homologado 
às 56/57. Considerando que o acordo foi homologado para pagamento em 08 (oito) parcelas, DÊ-SE CIÊNCIA ao credor, para 
manifestar-se acerca da documentação apresentada, no prazo de 10 (dez) dias corridos, bem como para requerer o quê de 
direito. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 3 /2021 - ALIMENTAR 
Credor: Denilson Fabiano dos Santos 
Devedor: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO 
Advogado: Ewerton Borges, OAB/MG 92.463, Euler Jose Fonseca, OAB/MG 55.861 - Euler Jose Fonseca, OAB/MG 55.861, 
Renato Pereira Torres, OAB/MG 107.005, Ana Paula Rodrigues Viana, OAB/MG 157.648, Veronica Carvalho Gomes, OAB/MG 
165.667 
Decisão/Despacho: Trata-se de petição apresentada pelo Município de Santo Antônio do Amparo na qual requer a baixa deste 
precatório. Dê-se ciência ao requerente que este precatório já está extinto conforme decisão de fls. 86, assim nada mais há a 
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se prover. Dê-se baixa, com as comunicações de praxe. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 13 /2021 - COMUM 
Credor: Joaquim Evaldo Monteiro 
Devedor: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO 
Advogado: Eder Fabio Costa, OAB/MG 65.528 - Euler Jose Fonseca, OAB/MG 55.861, Renato Pereira Torres, OAB/MG 
107.005, Ana Paula Rodrigues Viana, OAB/MG 157.648, Veronica Carvalho Gomes, OAB/MG 165.667 
Decisão/Despacho: Registre-se a juntada do comprovante de depósito referente à primeira parcela do acordo homologado às 
31/32. Dê-se ciência ao credor, para manifestar-se acerca da documentação apresentada, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 
bem como para requerer o quê de direito. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 14 /2021 - COMUM 
Credor: Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio do Amparo/Mg Apae 
Devedor: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO 
Advogado: Carlos Lindomar de Sousa, OAB/MG 80.520 - Euler Jose Fonseca, OAB/MG 55.861, Renato Pereira Torres, 
OAB/MG 107.005, Ana Paula Rodrigues Viana, OAB/MG 157.648, Veronica Carvalho Gomes, OAB/MG 165.667 
Decisão/Despacho: Registre-se a juntada do comprovante de depósito referente à primeira parcela do acordo homologado às 
132/133. Dê-se ciência ao credor, para manifestar-se acerca da documentação apresentada, no prazo de 10 (dez) dias 
corridos, bem como para requerer o quê de direito. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 4613 /2021 - ALIMENTAR 
Credor: Ana Lúcia Camargos Nogueira Correia 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Maria Candida Diniz Viana Pimenta, OAB/MG 36.862 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 
56.392, Alessandro Fernandes Braga, OAB/MG 72.065, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO Gustavo Dalia Bernardes, identificando-se como credor cessionário do crédito de Ana Lúcia 
Camargos Nogueira Correia, apresentou requerimento para participar dos acordos previstos no Edital nº 02/2022 do Estado de 
Minas Gerais. INDEFIRO o pedido cujo protocolo recebeu o número EDT-0119MG-008703, com base no disposto no item 2, 
alínea e, do Edital nº 02/2022 do Estado de Minas Gerais, haja vista que o pedido de cessão foi protocolizado em 01 de 
dezembro de 2022, data essa, portanto, posterior à de disponibilização do Edital, qual seja, 26 de outubro de 2022. Publique-
se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 49 /2021 - ALIMENTAR 
Credor: Alexandre Pedrosa 
Devedor: MUNICÍPIO DE OURO PRETO 
Advogado: Bruno Veloso Lago, OAB/MG 77.974 - Kleyton Pereira, OAB/MG 97.869, Rodrigo Soares Reis Lemos Freire, 
OAB/MG 129.555 
Decisão/Despacho: DESPACHO Às fls. 67/68, o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Ouro Preto solicita esclarecimentos 
sobre o valor a ser pago neste precatório. Oficie-se, em resposta, esclarecendo que o valor de R$ 161.628,21, com 
rendimentos a partir de junho de 2022, se refere ao total bruto devido a Alexandre Pedrosa. Remeta-se cópia do cálculo de fls. 
56/56-v, para conferência. Cópia deste despacho servirá como Ofício CEPREC, a ser remetido via SEI. Publique-se. Cumpra-
se. 
 
Precatório: 5 /2021 - ALIMENTAR 
Credor: Ana Lucia Souza Paolinelli 
Devedor: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO 
Advogado: Ana Lucia Souza Paolinelli, OAB/MG 42.030 - Euler Jose Fonseca, OAB/MG 55.861, Renato Pereira Torres, 
OAB/MG 107.005, Ana Paula Rodrigues Viana, OAB/MG 157.648, Veronica Carvalho Gomes, OAB/MG 165.667 
Decisão/Despacho: Registre-se a juntada do comprovante de depósito referente à primeira parcela do acordo homologado às 
44/45. Dê-se ciência ao credor, para manifestar-se acerca da documentação apresentada, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 
bem como para requerer o quê de direito. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 11 /2021 - ALIMENTAR 
Credor: Alex Tadeu Soares Cunha 
Devedor: MUNICÍPIO DE MONTE BELO 
Advogado: Orlando Silva Neto, OAB/MG 93.577 - Hilquias Araujo Garcia, OAB/MG 141.409 
Decisão/Despacho: Às fls. 34/40, o juízo da Vara Única da Comarca de Monte Belo solicita que o montante reservado à fl. 33 
seja depositado na conta bancária de titularidade de Alex Tadeu Soares Cunha. Em face disso, determino a expedição de 
alvará para transferência do valor devido para a conta informada à fl. 34, comunicando-se esta determinação ao juízo da 
execução, via processo SEI nº 0910477-25.2022.8.13.0430. Feito isso, cumpra-se o que resta da decisão de fl. 30. Cópia deste 
decisão servirá como Ofício CEPREC, a ser remetido via SEI. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 21 /2021 - ALIMENTAR 
Credor: Frederico Pereira Paschoalino 
Devedor: MUNICÍPIO DE DIVINÉSIA 
Advogado: Adv - Caetano Rodrigues Neto, OAB/MG 53.726 
Decisão/Despacho: Por meio da petição de fls. 2024, FREDERICO PEREIRA PASCHOALINO, requer o pagamento de seu 
crédito devido neste precatório e indica, para tanto, os seus dados bancários para depósito do crédito. DECIDO. Não há como 
pagar, por ora, este precatório, haja vista que não existe na conta de titularidade do Município de Divinésia, vinculada à 
CEPREC, recurso suficiente para a quitação integral deste precatório. Assim, como não existe recurso para o pagamento do 
crédito deste precatório, e como o Município de Divinésia está no Regime Geral, para que haja alguma providência deste juízo, 
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o credor terá que requerer as medidas adequadas (CR, art.100, § 6º). De toda forma, registrem-se, os dados bancários 
informados e os documentos apresentados pelo credor. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 891 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Maria Barberato 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Flavia Neves Soares, OAB/MG 77.107, Eduardo Gomes Aramayo, OAB/MG 78.374 - Jose Horacio da Motta E 
Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Alessandro Fernandes Braga, OAB/MG 72.065, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Maria Barberato - CPF: 476.841.516-49, Flavia Neves Soares - CPF: 004.897.966-05 e Eduardo Gomes Aramayo - CPF: 
793.451.156-68, conforme cálculo de fls. 64/66. Ficam os interessados intimados para, no prazo de 10 dias corridos: a) 
Apresentar requerimento indicando dados bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do PIS/PASEP (se for o caso), para o 
pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus atos constitutivos, com a última alteração contratual. Em nenhuma 
hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que será integralmente direcionado à conta do credor(a) OU de seu(ua) 
procurador(a) que possua procuração para este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A FORMAÇÃO DO PRECATÓRIO. b) 
Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou declinando seu inconformismo, nos moldes do art. 27, da Res. CNJ 303/2019, 
sob pena de não conhecimento. Existindo os elementos para pagamento, expeca(m)-se os alvará(s), dando ciência ao credor 
de que os dados para o imposto de renda são os constantes do cálculo. Decorrido o decêndio e não atendidos os requisitos da 
alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em ambos os casos FICAM EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO em 
decorrência do pagamento. Por ocasião do pagamento do crédito, recolham-se eventuais tributos devidos, mediante registros e 
comprovações nos autos (PCA n. 0008065- 18.2017.2.00.j. CNJ em 8/3/18) Havendo pagamento total, encaminhe-se cópia da 
presente decisão ao juízo de origem, via SEI, informando o pagamento e a extinção TOTAL do precatório. Em caso de reserva, 
apresentada a documentação exigida na alínea a, expeça-se o alvará do valor reservado. Havendo impugnação, volvam-me os 
autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1549 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: José de Paula 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Francisco Frederico Peixoto Mazon, OAB/MG 53.784, Jose Antonio Carlos Pimenta, OAB/MG 43.872 - Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen Cristina Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
José de Paula Sem CPF ou CNPJ, conforme cálculo de fls. 33. Ficam os interessados intimados para, no prazo de 10 dias 
corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do PIS/PASEP (se for o caso), 
para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus atos constitutivos, com a última alteração contratual. Em 
nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que será integralmente direcionado à conta do credor(a) OU 
de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A FORMAÇÃO DO 
PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou declinando seu inconformismo, nos moldes do art. 27, da 
Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os elementos para pagamento, expeca(m)-se os alvará(s), 
dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são os constantes do cálculo. Decorrido o decêndio e não 
atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em ambos os casos FICAM EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O 
PRECATÓRIO em decorrência do pagamento. Por ocasião do pagamento do crédito, recolham-se eventuais tributos devidos, 
mediante registros e comprovações nos autos (PCA n. 0008065- 18.2017.2.00.j. CNJ em 8/3/18) Havendo pagamento total, 
encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de origem, via SEI, informando o pagamento e a extinção TOTAL do 
precatório. Em caso de reserva, apresentada a documentação exigida na alínea a, expeça-se o alvará do valor reservado. 
Havendo impugnação, volvam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1480 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Azulina Guimarães Meirelles 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Giovana de Oliveira, OAB/MG 72.219 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO:Trata-se do pagamento do crédito deste precatório em função da existência de recursos na 
conta cronológica do Estado de Minas Gerais. Foi juntado aos autos o cálculo de atualização dos créditos às fls. 49/49-v. 
Segundo informes, a credora Azulina Guimarães Meirelles faleceu (fl.48). Decido. Compulsando os autos, verifico que foi 
informado nos autos sobre o falecimento da credora Azulina Guimarães Meirelles. Assim, RESERVE-SE o crédito devido a ela 
em uma conta judicial remunerada. Após, aguarde-se a regularização da representação processual nos autos. Publique-se. 
Cumpra-se. 
 
Precatório: 984 /2006 - COMUM 
Credor: Ana Ribeiro de Faria 
Devedor: DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MG 
Advogado: Maurilio Morais Brasil, OAB/MG 65.801, Daniel Gonzalez Pinto, OAB/MG 1.554, Paulo Tarso Beraldo Borges, 
OAB/MG 36.632 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 
64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: O Colendo Órgão Especial do e. TJMG, em autos de mandado de segurança que versam sobre 
a ADI nº 2332 vem, reiteradamente, decidindo pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA para determinar o restabelecimento do 
valor de face do Precatório oriundo de desapropriações, mediante a incidência de juros compensatórios no patamar de 1% 
então fixado no título judicial que transitou em julgado, divergindo do atual entendimento do e. STF ao julgar a ADI, que os 
estabeleceu em 0,5%. Estando pendente de análise pela Corte Maior a modulação dos efeitos daquele julgado, entendi por 
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bem aplicar o novo posicionamento da matéria, tida como incontroversa, suspendendo o pagamento da diferença havida 
definido no julgado findo. Assim, resguardava-se não só os entes devedores, como também os credores, que não deixavam de 
receber aquilo considerado incontroverso, ficando suspenso o pagamento de seu direito atingido pelo novo entendimento do 
STF. Hoje pode-se dizer existir jurisprudência pacífica da Corte Mineira neste tema. Nesta esteira, os seguintes acórdãos: MS 
1.0000.21.141155-8/000, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, DJe 30/11/2021; MS 1.0000.21.013142-1/000, 
Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, DJe 10/12/2021; MS 1.0000.22.161889-5/000, Relator(a): Des.(a) José Marcos 
Vieira, DJe 07/10/2022; MS 1.0000.21.276894-9/000, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 03/08/2022; MS 
1.0000.21.013078-7/000, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria, DJe : 21/07/2022; MS 1.0000.21.063614-8/000, 
Relator(a): Des.(a) Armando Freire, DJe 19/04/2022; MS 1.0000.21.123995-9/000, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 
DJe 04/02/2022; MS 1.0000.21.130805-1/000, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, DJe 26/07/2022; MS 1.0000.21.276894-
9/000, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 03/08/2022; MS 1.0000.22.008811-6/000, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar 
Guttierrez, DJe 07/07/2022; MS 1.0000.22.044322-0/000, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, DJe 06/10/2022; MS 
1.0000.22.044326-1/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, DJe 07/07/2022; MS 1.0000.22.078979-6/000, Relator(a): 
Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 06/10/2022; MS 1.0000.21.111142-2/000, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, DJe 
10/11/2021; 1.0000.22.139001-6/000, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca, DJe 23/01/2023; 1.0000.22.161923-2/000, 
Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho, DJe 30/01/2023; 1.0000.22.227820-2/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, DJe 
27/01/2023). Com efeito, o Colendo Órgão Especial entende pela imutabilidade da relação jurídica material estabelecida na 
fase de constituição do precatório, sendo descabido novo pronunciamento sobre o mérito da causa e ficando preclusa a 
possibilidade de alteração dos critérios de atualização do débito fixados, sendo desnecessário, ainda, aguardar a decisão 
definitiva na ADI nº 2332, pelo e. STF. Assim, face às reiteradas decisões do Colendo Órgão Especial Mineiro, reviso o 
entendimento que determinava a atualização do precatório de acordo com a ADI nº 2332, para CANCELAR a suspensão do 
precatório outrora determinada. Altere-se a situação do precatório no SGP.Verificado que o saldo remanescente antecede a 
cronologia vigente, remetam-se os autos ao setor de cálculos para apuração do valor ainda devido, mediante recolhimento de 
eventuais tributos existentes, seguido de expedição do respectivo alvará. Caso não preceda, aguarde-se o momento próprio 
para pagamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1482 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Alice Gomes Saturnino 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Frederico Guimaraes Fonseca, OAB/MG 79.837 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, 
Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Alice Gomes Saturnino - CPF: 000.137.346-36, conforme cálculo de fls. 29/29-V. Ficam os interessados intimados para, no 
prazo de 10 dias corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do 
PIS/PASEP (se for o caso), para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus atos constitutivos, com a última 
alteração contratual. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que será integralmente direcionado 
à conta do credor(a) OU de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A 
FORMAÇÃO DO PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou declinando seu inconformismo, nos 
moldes do art. 27, da Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os elementos para pagamento, 
expeca(m)-se os alvará(s), dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são os constantes do cálculo. 
Decorrido o decêndio e não atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em ambos os casos FICAM 
EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO em decorrência do pagamento. Por ocasião do pagamento do crédito, 
recolham-se eventuais tributos devidos, mediante registros e comprovações nos autos (PCA n. 0008065-18.2017.2.00.j. CNJ 
em 8/3/18) Havendo pagamento total, encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de origem, via SEI, informando o 
pagamento e a extinção TOTAL do precatório. Em caso de reserva, apresentada a documentação exigida na alínea a, expeça-
se o alvará do valor reservado. Havendo impugnação, volvam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-
se. 
 
Precatório: 1483 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Maria Moraes de Oliveira e outra 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Edmundo Diniz Alves, OAB/MG 79.546 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO Trata-se do pagamento do crédito deste precatório em função da existência de recursos na 
conta cronológica do Estado de Minas Gerais. Foi juntado aos autos o cálculo de atualização dos créditos à fl. 40/41-v. 
Segundo informes, a credora Nilda da Silva Assis faleceu (fl.39). Decido. Compulsando os autos, verifico que foi informado nos 
autos sobre o falecimento da credora Nilda da Silva Assis. Assim, RESERVE-SE o crédito devido a ela em uma conta judicial 
remunerada. Após, aguarde-se a regularização da representação processual nos autos. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1483 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Maria Moraes de Oliveira e outra 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Edmundo Diniz Alves, OAB/MG 79.546 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Maria Moraes de Oliveira - CPF: 013.537.296-80, conforme cálculo de fls. 41/41-v. Ficam os interessados intimados para, no 
prazo de 10 dias corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do 
PIS/PASEP (se for o caso), para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus atos constitutivos, com a última 
alteração contratual. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que será integralmente direcionado 
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à conta do credor(a) OU de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A 
FORMAÇÃO DO PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou declinando seu inconformismo, nos 
moldes do art. 27, da Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os elementos para pagamento, 
expeca(m)-se os alvará(s), dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são os constantes do cálculo. 
Decorrido o decêndio e não atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em ambos os casos FICAM 
EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO em decorrência do pagamento. Por ocasião do pagamento do crédito, 
recolham-se eventuais tributos devidos, mediante registros e comprovações nos autos (PCA n. 0008065-18.2017.2.00.j. CNJ 
em 8/3/18) Havendo pagamento total, encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de origem, via SEI, informando o 
pagamento e a extinção TOTAL do precatório. Em caso de reserva, apresentada a documentação exigida na alínea a, expeça-
se o alvará do valor reservado. Havendo impugnação, volvam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-
se. 
 
Precatório: 987 /2007 - COMUM 
Credor: Maurício Camargos 
Devedor: DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MG 
Advogado: Romulo Tavares de Melo Abreu, OAB/MG 40.531, Sergio Avila Oliveira, OAB/MG 40.051 - Jose Horacio da Motta E 
Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: O Colendo Órgão Especial do e. TJMG, em autos de mandado de segurança que versam sobre 
a ADI nº 2332 vem, reiteradamente, decidindo pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA para determinar o restabelecimento do 
valor de face do Precatório oriundo de desapropriações, mediante a incidência de juros compensatórios no patamar de 1% 
então fixado no título judicial que transitou em julgado, divergindo do atual entendimento do e. STF ao julgar a ADI, que os 
estabeleceu em 0,5%. Estando pendente de análise pela Corte Maior a modulação dos efeitos daquele julgado, entendi por 
bem aplicar o novo posicionamento da matéria, tida como incontroversa, suspendendo o pagamento da diferença havida 
definido no julgado findo. Assim, resguardava-se não só os entes devedores, como também os credores, que não deixavam de 
receber aquilo considerado incontroverso, ficando suspenso o pagamento de seu direito atingido pelo novo entendimento do 
STF. Hoje pode-se dizer existir jurisprudência pacífica da Corte Mineira neste tema. Nesta esteira, os seguintes acórdãos: MS 
1.0000.21.141155-8/000, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, DJe 30/11/2021; MS 1.0000.21.013142-1/000, 
Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, DJe 10/12/2021; MS 1.0000.22.161889-5/000, Relator(a): Des.(a) José Marcos 
Vieira, DJe 07/10/2022; MS 1.0000.21.276894-9/000, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 03/08/2022; MS 
1.0000.21.013078-7/000, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria, DJe : 21/07/2022; MS 1.0000.21.063614-8/000, 
Relator(a): Des.(a) Armando Freire, DJe 19/04/2022; MS 1.0000.21.123995-9/000, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 
DJe 04/02/2022; MS 1.0000.21.130805-1/000, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, DJe 26/07/2022; MS 1.0000.21.276894-
9/000, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 03/08/2022; MS 1.0000.22.008811-6/000, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar 
Guttierrez, DJe 07/07/2022; MS 1.0000.22.044322-0/000, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, DJe 06/10/2022; MS 
1.0000.22.044326-1/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, DJe 07/07/2022; MS 1.0000.22.078979-6/000, Relator(a): 
Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 06/10/2022; MS 1.0000.21.111142-2/000, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, DJe 
10/11/2021; 1.0000.22.139001-6/000, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca, DJe 23/01/2023; 1.0000.22.161923-2/000, 
Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho, DJe 30/01/2023; 1.0000.22.227820-2/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, DJe 
27/01/2023). Com efeito, o Colendo Órgão Especial entende pela imutabilidade da relação jurídica material estabelecida na 
fase de constituição do precatório, sendo descabido novo pronunciamento sobre o mérito da causa e ficando preclusa a 
possibilidade de alteração dos critérios de atualização do débito fixados, sendo desnecessário, ainda, aguardar a decisão 
definitiva na ADI nº 2332, pelo e. STF. Assim, face às reiteradas decisões do Colendo Órgão Especial Mineiro, reviso o 
entendimento que determinava a atualização do precatório de acordo com a ADI nº 2332, para CANCELAR a suspensão do 
precatório outrora determinada. Altere-se a situação do precatório no SGP. Verificado que o saldo remanescente antecede a 
cronologia vigente, remetam-se os autos ao setor de cálculos para apuração do valor ainda devido, mediante recolhimento de 
eventuais tributos existentes, seguido de expedição do respectivo alvará. Caso não preceda, aguarde-se o momento próprio 
para pagamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 729 /2007 - ALIMENTAR 
Credor: Elza Dias de Oliveira 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Livia Fonseca Barbosa, OAB/MG 78.545 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: Às fls. 89/94, o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lavras solicita informações sobre o pagamento deste 
precatório. Oficie-se, em resposta, esclarecendo que no ano de 2010 houve pagamento do crédito prioritário de Elza Dias 
Oliveira, sendo que, após, a credora habilitou-se em edital de acordos para receber o valor remanescente. Informe que o 
montante, correspondente a R$ 8.692,78, encontra-se reservado em uma conta judicial remunerada aberta em nome da 
beneficiária falecida no ano de 2021. Cópia deste despacho servirá como Ofício CEPREC, a ser remetido via SEI. Publique-se. 
Cumpra-se. 
 
Precatório: 1484 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Terezinha Ferreira de Saldanha e Outros 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Edmundo Diniz Alves, OAB/MG 79.546 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO Trata-se dos pagamentos dos créditos deste precatório em função da existência de recursos na 
conta cronológica do Estado de Minas Gerais. Foi juntado aos autos os cálculos de atualização dos créditos à fl. 66/68. 
Segundo informes, as credoras Florentina Chaves e Maria José da Silva faleceram. Decido. Compulsando os autos, verifico 
que foi informado o falecimento das credoras Florentina Chaves e Maria José da Silva. Assim, RESERVE-SE o crédito devido a 
Florentina Chaves e Maria José da Silva em conta judicial remunerada, conforme cálculo de fl. 66/68. Após, aguarde-se a 
regularização da representação processual nos autos. Publique-se. Cumpra-se.  
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Precatório: 1484 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Terezinha Ferreira de Saldanha e Outros 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Edmundo Diniz Alves, OAB/MG 79.546 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Edmundo Diniz Alves - CPF: 877.368.966-15, conforme cálculo de fls. 69. Ficam os interessados intimados para, no prazo de 
10 dias corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do PIS/PASEP (se for o 
caso), para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus atos constitutivos, com a última alteração contratual. 
Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que será integralmente direcionado à conta do credor(a) 
OU de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A FORMAÇÃO DO 
PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou declinando seu inconformismo, nos moldes do art. 27, da 
Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os elementos para pagamento, expeca(m)-se os alvará(s), 
dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são os constantes do cálculo. Decorrido o decêndio e não 
atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em ambos os casos FICAM EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O 
PRECATÓRIO em decorrência do pagamento. Por ocasião do pagamento do crédito, recolham-se eventuais tributos devidos, 
mediante registros e comprovações nos autos (PCA n. 0008065-18.2017.2.00.j. CNJ em 8/3/18) Havendo pagamento total, 
encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de origem, via SEI, informando o pagamento e a extinção TOTAL do 
precatório. Em caso de reserva, apresentada a documentação exigida na alínea a, expeça-se o alvará do valor reservado. 
Havendo impugnação, volvam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1550 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Unibanco Seguros S/A 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Leonardo Soares Moreira, OAB/MG 54.210 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen Cristina 
Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: DECISÃO Trata-se dos pagamentos dos créditos deste precatório em função da existência de recursos na 
conta cronológica do Estado de Minas Gerais. Foi juntado aos autos o cálculo de atualização do crédito à fl. 33. Segundo 
informes, a empresa credora Unibanco Seguros S/A está baixada. Decido. Compulsando os autos, verifico que foi informado 
que a empresa credora Unibanco Seguros S/A está com a situação cadastral baixada. Assim, RESERVE-SE o crédito devido a 
Unibanco Seguros S/A em conta judicial remunerada, conforme cálculo de fl. 33, devendo o crédito permanecer em reserva até 
ulterior determinação. Publique-se. Cumpra-se.  
 
Precatório: 1551 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Mirtes Lourenço Leal 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Andreisa Angelica de Moura Sanfins, OAB/MG 62.669 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen 
Cristina Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Mirtes Lourenço Leal - CPF: 218.976.036-49, conforme cálculo de fls. 50. Ficam os interessados intimados para, no prazo de 
10 dias corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do PIS/PASEP (se for o 
caso), para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus atos constitutivos, com a última alteração contratual. 
Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que será integralmente direcionado à conta do credor(a) 
OU de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A FORMAÇÃO DO 
PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou declinando seu inconformismo, nos moldes do art. 27, da 
Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os elementos para pagamento, expeca(m)-se os alvará(s), 
dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são os constantes do cálculo. Decorrido o decêndio e não 
atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em ambos os casos FICAM EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O 
PRECATÓRIO em decorrência do pagamento. Por ocasião do pagamento do crédito, recolham-se eventuais tributos devidos, 
mediante registros e comprovações nos autos (PCA n. 0008065- 18.2017.2.00.j. CNJ em 8/3/18) Havendo pagamento total, 
encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de origem, via SEI, informando o pagamento e a extinção TOTAL do 
precatório. Em caso de reserva, apresentada a documentação exigida na alínea a, expeça-se o alvará do valor reservado. 
Havendo impugnação, volvam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 991 /2007 - COMUM 
Credor: Francisco Pereira Guimarães - Espólio de 
Devedor: DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MG 
Advogado: Ivan Almeida, OAB/MG 41.014, Nilton Rastelli, OAB/MG 27.939 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, 
OAB/MG 56.392, Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: O Colendo Órgão Especial do e. TJMG, em autos de mandado de segurança que versam sobre 
a ADI nº 2332 vem, reiteradamente, decidindo pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA para determinar o restabelecimento do 
valor de face do Precatório oriundo de desapropriações, mediante a incidência de juros compensatórios no patamar de 1% 
então fixado no título judicial que transitou em julgado, divergindo do atual entendimento do e. STF ao julgar a ADI, que os 
estabeleceu em 0,5%. Estando pendente de análise pela Corte Maior a modulação dos efeitos daquele julgado, entendi por 
bem aplicar o novo posicionamento da matéria, tida como incontroversa, suspendendo o pagamento da diferença havida 
definido no julgado findo. Assim, resguardava-se não só os entes devedores, como também os credores, que não deixavam de 
receber aquilo considerado incontroverso, ficando suspenso o pagamento de seu direito atingido pelo novo entendimento do 
STF. Hoje pode-se dizer existir jurisprudência pacífica da Corte Mineira neste tema. Nesta esteira, os seguintes acórdãos: MS 
1.0000.21.141155-8/000, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, DJe 30/11/2021; MS 1.0000.21.013142-1/000, 
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Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, DJe 10/12/2021; MS 1.0000.22.161889-5/000, Relator(a): Des.(a) José Marcos 
Vieira, DJe 07/10/2022; MS 1.0000.21.276894-9/000, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 03/08/2022; MS 
1.0000.21.013078-7/000, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria, DJe : 21/07/2022; MS 1.0000.21.063614-8/000, 
Relator(a): Des.(a) Armando Freire, DJe 19/04/2022; MS 1.0000.21.123995-9/000, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 
DJe 04/02/2022; MS 1.0000.21.130805-1/000, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, DJe 26/07/2022; MS 1.0000.21.276894-
9/000, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 03/08/2022; MS 1.0000.22.008811-6/000, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar 
Guttierrez, DJe 07/07/2022; MS 1.0000.22.044322-0/000, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, DJe 06/10/2022; MS 
1.0000.22.044326-1/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, DJe 07/07/2022; MS 1.0000.22.078979-6/000, Relator(a): 
Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 06/10/2022; MS 1.0000.21.111142-2/000, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, DJe 
10/11/2021; 1.0000.22.139001-6/000, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca, DJe 23/01/2023; 1.0000.22.161923-2/000, 
Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho, DJe 30/01/2023; 1.0000.22.227820-2/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, DJe 
27/01/2023). Com efeito, o Colendo Órgão Especial entende pela imutabilidade da relação jurídica material estabelecida na 
fase de constituição do precatório, sendo descabido novo pronunciamento sobre o mérito da causa e ficando preclusa a 
possibilidade de alteração dos critérios de atualização do débito fixados, sendo desnecessário, ainda, aguardar a decisão 
definitiva na ADI nº 2332, pelo e. STF. Assim, face às reiteradas decisões do Colendo Órgão Especial Mineiro, reviso o 
entendimento que determinava a atualização do precatório de acordo com a ADI nº 2332, para CANCELAR a suspensão do 
precatório outrora determinada. Altere-se a situação do precatório no SGP.Verificado que o saldo remanescente antecede a 
cronologia vigente, remetam-se os autos ao setor de cálculos para apuração do valor ainda devido, mediante recolhimento de 
eventuais tributos existentes, seguido de expedição do respectivo alvará. Caso não preceda, aguarde-se o momento próprio 
para pagamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: S/N /2004 - COMUM 
Credor: Município de Belo Horizonte 
Devedor: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MG - FHEMIG 
Advogado: Marco Antonio de Rezende Teixeira, OAB/MG 36.223 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 
56.392, Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: Em face da indicação dos dados bancários pelo Município de Belo Horizonte, fls. 30/31, determino a 
expedição de alvará para pagamento do valor devido nestes autos. JULGO EXTINTO O PRECATÓRIO E A OBRIGAÇÃO QUE 
LHE DEU ORIGEM. Dê-se baixa, com as comunicações de praxe. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 383 /2005 - ALIMENTAR 
Credor: Clemente César da Silva e Outros 
Devedor: DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MG 
Advogado: Pedro Paulo Nogueira de Rezende, OAB/MG 21.204, Giovana Machado Cornacchia, OAB/MG 133.328, Fabio Luiz 
de Oliveira E Ferreira, OAB/MG 63.816, Alvaro Alexis Loureiro Junior, OAB/MG 74.188, Miriam Teresa Silveira de Carvalho 
Marques, OAB/RJ 177.065, Leonardo de Maria Pimenta, OAB/MG 144.754, Igor Mauler Santiago, OAB/MG 70.839, Ricardo 
Andrade Magro, OAB/SP 173.067, Ozair Felix Ferreira, OAB/SP 421.809 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, 
OAB/MG 56.392, Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: Em face da promoção supra, e considerando que o crédito de Carlos Alberto da Silveira foi devolvido para 
a conta bancária do Estado de Minas Gerais, determino a expedição de alvará para pagamento do montante, conforme cálculo 
de fl. 348, devendo o valor ser sacado da referida conta e depositado na conta indicada à fl. 540. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 397 /2005 - ALIMENTAR 
Credor: Anilson Rodrigues da Silva e Outros 
Devedor: DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MG 
Advogado: Joel Rezende Junior, OAB/MG 50.034, Joel Rezende Junior & Advogados Associados, Alvaro Alexis Loureiro Junior, 
OAB/MG 74.188, Fabio Luiz de Oliveira E Ferreira, OAB/MG 63.816, Giovana Machado Cornacchia, OAB/MG 133.328, Igor 
Vinicius Franca Guimaraes, OAB/MG 75.457, Ricardo Andrade Magro, OAB/SP 173.067, Ozair Felix Ferreira, OAB/SP 421.809 
- Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio 
Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO Tendo em vista a manifestação e o parecer técnico emitido pelo DER/MG às fls. 399/400 e o 
novo cálculo elaborado às fls. 401/404, e, ainda a manifestação do Banco BS2 S.A. às fls. 405/407, DETERMINO o pagamento 
das diferenças apuradas ao Banco BS2, mediante saque da conta da cronologia do Estado nº 2800304729955, conforme 
cálculo de fl. 401: (.) EXPEÇAM-SE os alvarás para pagamento das diferenças devidas ao Banco BS2. Os valores em 
pagamento deverão ser depositados na conta bancária indicada à fl.405, conforme solicitado. Faça o recolhimento dos tributos, 
se for o caso, com comprovação nos autos e anotações necessárias. Por conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O 
PRECATÓRIO. Oficie-se o juízo da execução sobre os pagamentos realizados. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1552 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: José Mauro Noronha 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Jose Mauro Noronha, OAB/MG 21.455 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen Cristina Barbosa 
Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Jose Mauro Noronha - CPF: 158.802.146-72, conforme cálculo de fls. 60/61. Ficam os interessados intimados para, no prazo 
de 10 dias corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do PIS/PASEP (se 
for o caso), para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus atos constitutivos, com a última alteração 
contratual. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que será integralmente direcionado à conta do 
credor(a) OU de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A 
FORMAÇÃO DO PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou declinando seu inconformismo, nos 
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moldes do art. 27, da Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os elementos para pagamento, 
expeca(m)-se os alvará(s), dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são os constantes do cálculo. 
Decorrido o decêndio e não atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em ambos os casos FICAM 
EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO em decorrência do pagamento. Por ocasião do pagamento do crédito, 
recolham-se eventuais tributos devidos, mediante registros e comprovações nos autos (PCA n. 0008065- 18.2017.2.00.j. CNJ 
em 8/3/18) Havendo pagamento total, encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de origem, via SEI, informando o 
pagamento e a extinção TOTAL do precatório. Em caso de reserva, apresentada a documentação exigida na alínea a, expeça-
se o alvará do valor reservado. Havendo impugnação, volvam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-
se. 
 
Precatório: 1553 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Geovani José de Oliveira 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Antonio Carneiro da Silva, OAB/MG 47.300, Jeovat Batista Ferreira Vargas, OAB/MG 115.148, Andre Luiz Rabelo, 
OAB/MG 153.917, Ana Flavia de Paula Moura, OAB/MG 135.574, Leonardo de Maria Pimenta, OAB/MG 144.754 - Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen Cristina Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: DECISÃO Trata-se do pagamento do crédito deste precatório em função da existência de recursos na 
conta cronológica do Estado de Minas Gerais. Foi juntado aos autos o cálculo de atualização dos créditos às fls. 96/96-v 
Segundo informes, o credor Antônio Carneiro da Silva faleceu (fl.86). Decido. Compulsando os autos, verifico que foi informado 
nos autos sobre o falecimento do credor Antônio Carneiro da Silva. Assim, RESERVE-SE o crédito devido a ele (R$x) em uma 
conta judicial remunerada. Após, aguarde-se a regularização da representação processual nos autos. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 14 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Francesco Iudici Neto 
Devedor: FUNED - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS 
Advogado: Lucio Oliveira Silva, OAB/MG 65.122 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Sergio 
Pessoa de Paula Castro, OAB/MG 62.597, Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 
76.955, Onofre Alves Batista Junior, OAB/MG 79.227 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Francesco Iudici Neto Sem CPF ou CNPJ, conforme cálculo de fls. 41. Ficam os interessados intimados para, no prazo de 10 
dias corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do PIS/PASEP (se for o 
caso), para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus atos constitutivos, com a última alteração contratual. 
Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que será integralmente direcionado à conta do credor(a) 
OU de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A FORMAÇÃO DO 
PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou declinando seu inconformismo, nos moldes do art. 27, da 
Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os elementos para pagamento, expeca(m)-se os alvará(s), 
dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são os constantes do cálculo. Decorrido o decêndio e não 
atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em ambos os casos FICAM EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O 
PRECATÓRIO em decorrência do pagamento. Por ocasião do pagamento do crédito, recolham-se eventuais tributos devidos, 
mediante registros e comprovações nos autos (PCA n. 0008065- 18.2017.2.00.j. CNJ em 8/3/18) Havendo pagamento total, 
encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de origem, via SEI, informando o pagamento e a extinção TOTAL do 
precatório. Em caso de reserva, apresentada a documentação exigida na alínea a, expeça-se o alvará do valor reservado. 
Havendo impugnação, volvam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 397 /2005 - ALIMENTAR 
Credor: Anilson Rodrigues da Silva e Outros 
Devedor: DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MG 
Advogado: Joel Rezende Junior, OAB/MG 50.034, Joel Rezende Junior & Advogados Associados, Alvaro Alexis Loureiro Junior, 
OAB/MG 74.188, Fabio Luiz de Oliveira E Ferreira, OAB/MG 63.816, Giovana Machado Cornacchia, OAB/MG 133.328, Igor 
Vinicius Franca Guimaraes, OAB/MG 75.457, Ricardo Andrade Magro, OAB/SP 173.067, Ozair Felix Ferreira, OAB/SP 421.809 
- Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio 
Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Diante da regularidade da documentação apresentada pelo credor(a) Walter Nascentes de 
Queiroz, DETERMINO a liberação da reserva de fl. 366, mediante o recolhimento dos tributos, se for o caso, com comprovação 
nos autos e registros contábeis. O valor em pagamento será depositado na conta bancária de fl.385 . As informações para fins 
da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda estão nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente 
constituído. Cumpra-se o que resta da decisão de fl. 358 . Publique-se.  
 
Precatório: 966 /2005 - COMUM 
Credor: Gabriel Joaquim da Silva e s/m 
Devedor: DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MG 
Advogado: Jose Humberto Pires Dos Reis, OAB/MG 26.424 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, 
Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: O Colendo Órgão Especial do e. TJMG, em autos de mandado de segurança que versam sobre 
a ADI nº 2332 vem, reiteradamente, decidindo pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA para determinar o restabelecimento do 
valor de face do Precatório oriundo de desapropriações, mediante a incidência de juros compensatórios no patamar de 1% 
então fixado no título judicial que transitou em julgado, divergindo do atual entendimento do e. STF ao julgar a ADI, que os 
estabeleceu em 0,5%. Estando pendente de análise pela Corte Maior a modulação dos efeitos daquele julgado, entendi por 
bem aplicar o novo posicionamento da matéria, tida como incontroversa, suspendendo o pagamento da diferença havida 
definido no julgado findo. Assim, resguardava-se não só os entes devedores, como também os credores, que não deixavam de 
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receber aquilo considerado incontroverso, ficando suspenso o pagamento de seu direito atingido pelo novo entendimento do 
STF. Hoje pode-se dizer existir jurisprudência pacífica da Corte Mineira neste tema. Nesta esteira, os seguintes acórdãos: MS 
1.0000.21.141155-8/000, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, DJe 30/11/2021; MS 1.0000.21.013142-1/000, 
Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, DJe 10/12/2021; MS 1.0000.22.161889-5/000, Relator(a): Des.(a) José Marcos 
Vieira, DJe 07/10/2022; MS 1.0000.21.276894-9/000, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 03/08/2022; MS 
1.0000.21.013078-7/000, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria, DJe : 21/07/2022; MS 1.0000.21.063614-8/000, 
Relator(a): Des.(a) Armando Freire, DJe 19/04/2022; MS 1.0000.21.123995-9/000, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 
DJe 04/02/2022; MS 1.0000.21.130805-1/000, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, DJe 26/07/2022; MS 1.0000.21.276894-
9/000, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 03/08/2022; MS 1.0000.22.008811-6/000, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar 
Guttierrez, DJe 07/07/2022; MS 1.0000.22.044322-0/000, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, DJe 06/10/2022; MS 
1.0000.22.044326-1/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, DJe 07/07/2022; MS 1.0000.22.078979-6/000, Relator(a): 
Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 06/10/2022; MS 1.0000.21.111142-2/000, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, DJe 
10/11/2021; 1.0000.22.139001-6/000, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca, DJe 23/01/2023; 1.0000.22.161923-2/000, 
Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho, DJe 30/01/2023; 1.0000.22.227820-2/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, DJe 
27/01/2023). Com efeito, o Colendo Órgão Especial entende pela imutabilidade da relação jurídica material estabelecida na 
fase de constituição do precatório, sendo descabido novo pronunciamento sobre o mérito da causa e ficando preclusa a 
possibilidade de alteração dos critérios de atualização do débito fixados, sendo desnecessário, ainda, aguardar a decisão 
definitiva na ADI nº 2332, pelo e. STF. Assim, face às reiteradas decisões do Colendo Órgão Especial Mineiro, reviso o 
entendimento que determinava a atualização do precatório de acordo com a ADI nº 2332, para CANCELAR a suspensão do 
precatório outrora determinada. Altere-se a situação do precatório no SGP. Verificado que o saldo remanescente antecede a 
cronologia vigente, remetam-se os autos ao setor de cálculos para apuração do valor ainda devido, mediante recolhimento de 
eventuais tributos existentes, seguido de expedição do respectivo alvará. Caso não preceda, aguarde-se o momento próprio 
para pagamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 995 /2007 - COMUM 
Credor: Pedro Garcia da Fonseca | Vitor José Ferreira e Outros 
Devedor: DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MG 
Advogado: Newton Siqueira Bellini, OAB/MG 41.108 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: O Colendo Órgão Especial do e. TJMG, em autos de mandado de segurança que versam sobre 
a ADI nº 2332 vem, reiteradamente, decidindo pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA para determinar o restabelecimento do 
valor de face do Precatório oriundo de desapropriações, mediante a incidência de juros compensatórios no patamar de 1% 
então fixado no título judicial que transitou em julgado, divergindo do atual entendimento do e. STF ao julgar a ADI, que os 
estabeleceu em 0,5%. Estando pendente de análise pela Corte Maior a modulação dos efeitos daquele julgado, entendi por 
bem aplicar o novo posicionamento da matéria, tida como incontroversa, suspendendo o pagamento da diferença havida 
definido no julgado findo. Assim, resguardava-se não só os entes devedores, como também os credores, que não deixavam de 
receber aquilo considerado incontroverso, ficando suspenso o pagamento de seu direito atingido pelo novo entendimento do 
STF. Hoje pode-se dizer existir jurisprudência pacífica da Corte Mineira neste tema. Nesta esteira, os seguintes acórdãos: MS 
1.0000.21.141155-8/000, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, DJe 30/11/2021; MS 1.0000.21.013142-1/000, 
Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, DJe 10/12/2021; MS 1.0000.22.161889-5/000, Relator(a): Des.(a) José Marcos 
Vieira, DJe 07/10/2022; MS 1.0000.21.276894-9/000, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 03/08/2022; MS 
1.0000.21.013078-7/000, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria, DJe : 21/07/2022; MS 1.0000.21.063614-8/000, 
Relator(a): Des.(a) Armando Freire, DJe 19/04/2022; MS 1.0000.21.123995-9/000, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 
DJe 04/02/2022; MS 1.0000.21.130805-1/000, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, DJe 26/07/2022; MS 1.0000.21.276894-
9/000, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 03/08/2022; MS 1.0000.22.008811-6/000, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar 
Guttierrez, DJe 07/07/2022; MS 1.0000.22.044322-0/000, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, DJe 06/10/2022; MS 
1.0000.22.044326-1/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, DJe 07/07/2022; MS 1.0000.22.078979-6/000, Relator(a): 
Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 06/10/2022; MS 1.0000.21.111142-2/000, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, DJe 
10/11/2021; 1.0000.22.139001-6/000, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca, DJe 23/01/2023; 1.0000.22.161923-2/000, 
Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho, DJe 30/01/2023; 1.0000.22.227820-2/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, DJe 
27/01/2023). Com efeito, o Colendo Órgão Especial entende pela imutabilidade da relação jurídica material estabelecida na 
fase de constituição do precatório, sendo descabido novo pronunciamento sobre o mérito da causa e ficando preclusa a 
possibilidade de alteração dos critérios de atualização do débito fixados, sendo desnecessário, ainda, aguardar a decisão 
definitiva na ADI nº 2332, pelo e. STF. Assim, face às reiteradas decisões do Colendo Órgão Especial Mineiro, reviso o 
entendimento que determinava a atualização do precatório de acordo com a ADI nº 2332, para CANCELAR a suspensão do 
precatório outrora determinada. Altere-se a situação do precatório no SGP. Verificado que o saldo remanescente antecede a 
cronologia vigente, remetam-se os autos ao setor de cálculos para apuração do valor ainda devido, mediante recolhimento de 
eventuais tributos existentes, seguido de expedição do respectivo alvará. Caso não preceda, aguarde-se o momento próprio 
para pagamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 999 /2008 - COMUM 
Credor: Vicente Ferreira de Freitas e s/m 
Devedor: DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MG 
Advogado: Mauricio de Las Casas Ignacio da Silva, OAB/MG 30.500, Joao Vieira Nunes Neto, OAB/MG 29.660 - Jose Horacio 
da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, 
OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO Trata-se do pagamento do crédito deste precatório em função da existência de recursos na 
conta cronológica do Estado de Minas Gerais. Foi juntado aos autos o cálculo de atualização dos créditos à fl. 49. Segundo 
informes, o credor Vicente Ferreira de Freitas faleceu (fl.51). Decido. Compulsando os autos, verifico que foi informado nos 
autos sobre o falecimento do credor Vicente Ferreira de Freitas. Assim, RESERVE-SE o crédito devido a ele (R$X) em uma 
conta judicial remunerada. Após, aguarde-se a regularização da representação processual nos autos. Publique-se. Cumpra-se. 
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Precatório: 999 /2008 - COMUM 
Credor: Vicente Ferreira de Freitas e s/m 
Devedor: DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MG 
Advogado: Mauricio de Las Casas Ignacio da Silva, OAB/MG 30.500, Joao Vieira Nunes Neto, OAB/MG 29.660 - Jose Horacio 
da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, 
OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Tendo em vista a apresentação do cálculo individualizado e atualizado do crédito requisitado 
através deste precatório (fl.49), TORNO SEM EFEITO a decisão de fl.48. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 968 /2005 - COMUM 
Credor: Alayr Rosa 
Devedor: DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MG 
Advogado: Joao Batista Dos Reis Santos, OAB/MG 38.152, Nelson Sampaio, OAB/MG 734 - Jose Horacio da Motta E 
Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: O Colendo Órgão Especial do e. TJMG, em autos de mandado de segurança que versam sobre 
a ADI nº 2332 vem, reiteradamente, decidindo pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA para determinar o restabelecimento do 
valor de face do Precatório oriundo de desapropriações, mediante a incidência de juros compensatórios no patamar de 1% 
então fixado no título judicial que transitou em julgado, divergindo do atual entendimento do e. STF ao julgar a ADI, que os 
estabeleceu em 0,5%. Estando pendente de análise pela Corte Maior a modulação dos efeitos daquele julgado, entendi por 
bem aplicar o novo posicionamento da matéria, tida como incontroversa, suspendendo o pagamento da diferença havida 
definido no julgado findo. Assim, resguardava-se não só os entes devedores, como também os credores, que não deixavam de 
receber aquilo considerado incontroverso, ficando suspenso o pagamento de seu direito atingido pelo novo entendimento do 
STF. Hoje pode-se dizer existir jurisprudência pacífica da Corte Mineira neste tema. Nesta esteira, os seguintes acórdãos: MS 
1.0000.21.141155-8/000, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, DJe 30/11/2021; MS 1.0000.21.013142-1/000, 
Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, DJe 10/12/2021; MS 1.0000.22.161889-5/000, Relator(a): Des.(a) José Marcos 
Vieira, DJe 07/10/2022; MS 1.0000.21.276894-9/000, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 03/08/2022; MS 
1.0000.21.013078-7/000, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria, DJe : 21/07/2022; MS 1.0000.21.063614-8/000, 
Relator(a): Des.(a) Armando Freire, DJe 19/04/2022; MS 1.0000.21.123995-9/000, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 
DJe 04/02/2022; MS 1.0000.21.130805-1/000, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, DJe 26/07/2022; MS 1.0000.21.276894-
9/000, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 03/08/2022; MS 1.0000.22.008811-6/000, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar 
Guttierrez, DJe 07/07/2022; MS 1.0000.22.044322-0/000, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, DJe 06/10/2022; MS 
1.0000.22.044326-1/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, DJe 07/07/2022; MS 1.0000.22.078979-6/000, Relator(a): 
Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 06/10/2022; MS 1.0000.21.111142-2/000, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, DJe 
10/11/2021; 1.0000.22.139001-6/000, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca, DJe 23/01/2023; 1.0000.22.161923-2/000, 
Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho, DJe 30/01/2023; 1.0000.22.227820-2/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, DJe 
27/01/2023). Com efeito, o Colendo Órgão Especial entende pela imutabilidade da relação jurídica material estabelecida na 
fase de constituição do precatório, sendo descabido novo pronunciamento sobre o mérito da causa e ficando preclusa a 
possibilidade de alteração dos critérios de atualização do débito fixados, sendo desnecessário, ainda, aguardar a decisão 
definitiva na ADI nº 2332, pelo e. STF. Assim, face às reiteradas decisões do Colendo Órgão Especial Mineiro, reviso o 
entendimento que determinava a atualização do precatório de acordo com a ADI nº 2332, para CANCELAR a suspensão do 
precatório outrora determinada. Altere-se a situação do precatório no SGP. Verificado que o saldo remanescente antecede a 
cronologia vigente, remetam-se os autos ao setor de cálculos para apuração do valor ainda devido, mediante recolhimento de 
eventuais tributos existentes, seguido de expedição do respectivo alvará. Caso não preceda, aguarde-se o momento próprio 
para pagamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 3421 /2005 - COMUM 
Credor: José Geraldo A. Ramos e Outros 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Maria Das Gracas Ezequiel Assimos, OAB/MG 47.838 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen 
Cristina Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: DECISÃO: O Colendo Órgão Especial do e. TJMG, em autos de mandado de segurança que versam sobre 
a ADI nº 2332 vem, reiteradamente, decidindo pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA para determinar o restabelecimento do 
valor de face do Precatório oriundo de desapropriações, mediante a incidência de juros compensatórios no patamar de 1% 
então fixado no título judicial que transitou em julgado, divergindo do atual entendimento do e. STF ao julgar a ADI, que os 
estabeleceu em 0,5%. Estando pendente de análise pela Corte Maior a modulação dos efeitos daquele julgado, entendi por 
bem aplicar o novo posicionamento da matéria, tida como incontroversa, suspendendo o pagamento da diferença havida 
definido no julgado findo. Assim, resguardava-se não só os entes devedores, como também os credores, que não deixavam de 
receber aquilo considerado incontroverso, ficando suspenso o pagamento de seu direito atingido pelo novo entendimento do 
STF. Hoje pode-se dizer existir jurisprudência pacífica da Corte Mineira neste tema. Nesta esteira, os seguintes acórdãos: MS 
1.0000.21.141155-8/000, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, DJe 30/11/2021; MS 1.0000.21.013142-1/000, 
Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, DJe 10/12/2021; MS 1.0000.22.161889-5/000, Relator(a): Des.(a) José Marcos 
Vieira, DJe 07/10/2022; MS 1.0000.21.276894-9/000, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 03/08/2022; MS 
1.0000.21.013078-7/000, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria, DJe : 21/07/2022; MS 1.0000.21.063614-8/000, 
Relator(a): Des.(a) Armando Freire, DJe 19/04/2022; MS 1.0000.21.123995-9/000, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 
DJe 04/02/2022; MS 1.0000.21.130805-1/000, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, DJe 26/07/2022; MS 1.0000.21.276894-
9/000, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 03/08/2022; MS 1.0000.22.008811-6/000, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar 
Guttierrez, DJe 07/07/2022; MS 1.0000.22.044322-0/000, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, DJe 06/10/2022; MS 
1.0000.22.044326-1/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, DJe 07/07/2022; MS 1.0000.22.078979-6/000, Relator(a): 
Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 06/10/2022; MS 1.0000.21.111142-2/000, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, DJe 
10/11/2021; 1.0000.22.139001-6/000, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca, DJe 23/01/2023; 1.0000.22.161923-2/000, 
Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho, DJe 30/01/2023; 1.0000.22.227820-2/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, DJe 
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27/01/2023). Com efeito, o Colendo Órgão Especial entende pela imutabilidade da relação jurídica material estabelecida na 
fase de constituição do precatório, sendo descabido novo pronunciamento sobre o mérito da causa e ficando preclusa a 
possibilidade de alteração dos critérios de atualização do débito fixados, sendo desnecessário, ainda, aguardar a decisão 
definitiva na ADI nº 2332, pelo e. STF. Assim, face às reiteradas decisões do Colendo Órgão Especial Mineiro, reviso o 
entendimento que determinava a atualização do precatório de acordo com a ADI nº 2332, para CANCELAR a suspensão do 
precatório outrora determinada. Altere-se a situação do precatório no SGP. Verificado que o saldo remanescente antecede a 
cronologia vigente, remetam-se os autos ao setor de cálculos para apuração do valor ainda devido, mediante recolhimento de 
eventuais tributos existentes, seguido de expedição do respectivo alvará. Caso não preceda, aguarde-se o momento próprio 
para pagamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 999 /2008 - COMUM 
Credor: Vicente Ferreira de Freitas e s/m 
Devedor: DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MG 
Advogado: Mauricio de Las Casas Ignacio da Silva, OAB/MG 30.500, Joao Vieira Nunes Neto, OAB/MG 29.660 - Jose Horacio 
da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, 
OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Mauricio de Las Casas Ignacio da Silva - CPF: 056.023.276-49, Joao Vieira Nunes Neto - CPF: 107.757.066-04 e Nadir Milioreli 
Sem CPF ou CNPJ, conforme cálculo de fls. 49. Ficam os interessados intimados para, no prazo de 10 dias corridos: a) 
Apresentar requerimento indicando dados bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do PIS/PASEP (se for o caso), para o 
pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus atos constitutivos, com a última alteração contratual. Em nenhuma 
hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que será integralmente direcionado à conta do credor(a) OU de seu(ua) 
procurador(a) que possua procuração para este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A FORMAÇÃO DO PRECATÓRIO. b) 
Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou declinando seu inconformismo, nos moldes do art. 27, da Res. CNJ 303/2019, 
sob pena de não conhecimento. Existindo os elementos para pagamento, expeca(m)-se os alvará(s), dando ciência ao credor 
de que os dados para o imposto de renda são os constantes do cálculo. Decorrido o decêndio e não atendidos os requisitos da 
alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em ambos os casos FICAM EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO em 
decorrência do pagamento. Por ocasião do pagamento do crédito, recolham-se eventuais tributos devidos, mediante registros e 
comprovações nos autos (PCA n. 0008065-18.2017.2.00.j. CNJ em 8/3/18) Havendo pagamento total, encaminhe-se cópia da 
presente decisão ao juízo de origem, via SEI, informando o pagamento e a extinção TOTAL do precatório. Em caso de reserva, 
apresentada a documentação exigida na alínea a, expeça-se o alvará do valor reservado. Havendo impugnação, volvam-me os 
autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1001 /2008 - COMUM 
Credor: Rodominas Engenharia S.A 
Devedor: DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MG 
Advogado: Luciano Henriques de Castro, OAB/MG 40.744 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, 
Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Compulsando os autos, verifico que este precatório já foi integralmente pago e extinto, 
conforme decisões de fls. 77 e 82. Assim, torno sem efeito a decisão de fl.85. Dê-se, portanto, a baixa com os registros e as 
comunicações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1002 /2008 - COMUM 
Credor: Joli Oliveira Araújo 
Devedor: DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MG 
Advogado: Daniel Gonzalez Pinto, OAB/MG 1.554 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Tendo em vista a apresentação do cálculo individualizado e atualizado do crédito requisitado 
através deste precatório (fl.40), TORNO SEM EFEITO a decisão de fl.39. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1002 /2008 - COMUM 
Credor: Joli Oliveira Araújo 
Devedor: DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MG 
Advogado: Daniel Gonzalez Pinto, OAB/MG 1.554 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) Joli 
Oliveira Araújo - CPF: 274.104.488-06 e Daniel Gonzalez Pinto - CPF: 158.436.668-08, conforme cálculo de fls. 40. Ficam os 
interessados intimados para, no prazo de 10 dias corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados bancários do 
beneficiário, nº do CPF e nº do PIS/PASEP (se for o caso), para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus 
atos constitutivos, com a última alteração contratual. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que 
será integralmente direcionado à conta do credor(a) OU de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para este fim, 
outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A FORMAÇÃO DO PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou 
declinando seu inconformismo, nos moldes do art. 27, da Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os 
elementos para pagamento, expeca(m)-se os alvará(s), dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são 
os constantes do cálculo. Decorrido o decêndio e não atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em 
ambos os casos FICAM EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO em decorrência do pagamento. Por ocasião do 
pagamento do crédito, recolham-se eventuais tributos devidos, mediante registros e comprovações nos autos (PCA n. 
0008065-18.2017.2.00.j. CNJ em 8/3/18) Havendo pagamento total, encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de 
origem, via SEI, informando o pagamento e a extinção TOTAL do precatório. Em caso de reserva, apresentada a 
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documentação exigida na alínea a, expeça-se o alvará do valor reservado. Havendo impugnação, volvam-me os autos 
conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1148 /2008 - ALIMENTAR 
Credor: Catarina Maria das Graças Botelho Ferrarezi 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Eliane Das Merces Lima Menini, OAB/MG 42.928 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, 
Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO Tendo em vista o disposto no art. 32 §5º da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de 
Justiça, alterada pela Resolução nº 482/2022 de 19/12/2022, DETERMINO, agora, a reserva do crédito da beneficiária Catarina 
Maria das Graças Botelho Ferrarezi e Eliane das Mercês Lima Menini. INTIMEM-SE, ainda, os herdeiros de Catarina Maria das 
Graças Botelho Ferrarezi para apresentarem habilitação regular nos autos do precatório, nos termos do AVISO n° 
5/2018/ASPREC. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1032 /2006 - ALIMENTAR 
Credor: José Lucimar da Silva Costa 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Helio Batista Bolognani, OAB/MG 72.004 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen Cristina 
Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: Trata-se de informação do Banco do Brasil de que não foi possível cumprir o alvará 16976/2022, em virtude 
de insuficiência de saldo na conta judicial 1000130721063. Compulsando os autos, verifico que a conta mencionada foi aberta 
após noticiado o falecimento de José Lucimar da Silva Costa, ocasião em que foi determinada a reserva do valor bruto devido, 
com rendimentos a partir de 01/04/2022. Após, houve a divisão do montante pelos herdeiros, com determinação de expedição 
dos alvarás 16976/2022, 16978/2022, 16981/2022 e 16982/2022. Há que se ressaltar que o somatório dos valores constantes 
dos alvarás é idêntico ao valor inicialmente reservado na conta 1000130721063 e, ademais, todos foram emitidos com ordem 
de aplicação de rendimentos a partir de 01/04/2022, data coincidente com a determinada na reserva. Em face de todo o 
exposto, OFICIE-SE ao Banco do Brasil, determinando-lhe que detalhe os termos em que foram cumpridos os alvarás 
16976/2022, 16978/2022, 16981/2022 e 16982/2022 e esclareça a razão pela qual inexiste saldo suficiente para cumprimento 
do alvará 16976/2022 no prazo de 10 (dez) dias corridos. Com a informação, voltem-me conclusos os autos. Cópia desta 
decisão servirá como ofício CEPREC, a ser remetido via e-mail institucional. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 850 /2008 - ALIMENTAR 
Credor: Elaine Vieira Alves e outros | Elen Montijo Saade | Eliane Montijp Saade e Silva | Elizete Maria Saad 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Jose Alfredo de Oliveira Baracho Junior, OAB/MG 55.150, Jose Alfredo de Oliveira Baracho, OAB/MG 4.788, 
Oliveira Baracho E Godoi Advocacia & Consultoria - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, 
Alessandro Fernandes Braga, OAB/MG 72.065, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: Trata-se de impugnação, fls. 1648/1683. Vejo que a petição é apócrifa. Diante disso, intimem-se os 
impugnantes para sanarem a irregularidade no prazo de 10 (dez) dias corridos. Passado o decêndio, voltem-me os autos 
conclusos. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 868 /2008 - ALIMENTAR 
Credor: Iêda Carneiro Silva 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Eduardo Gomes Aramayo, OAB/MG 78.374, Flavia Neves Soares, OAB/MG 77.107, Isabella Rodrigues Chaves de 
Paula, OAB/MG 167.721 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Alessandro Fernandes Braga, 
OAB/MG 72.065, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Trata-se dos pagamentos dos créditos deste precatório em função da existência de recursos na 
conta cronológica do Estado de Minas Gerais. Após análise destes autos, verifica-se que a cessionária JBS S/A utilizou seu 
crédito em um procedimento de compensação junto ao ente devedor (fls. 109/117-v). Assim, em função da determinação 
constante no art. 46 da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 
retenção dos tributos oriundos do procedimento de compensação, considerando ainda a existência de recurso na conta da 
cronologia do Estado de Minas Gerais nº 2800304729955, suficiente para atender o pagamento dos precatórios na ordem 
cronológica e que o crédito citado acima foi compensado, DETERMINO o recolhimento dos tributos incidentes sobre esse 
crédito, nos termos seguintes, conforme cálculo de fls. 119/119-v:(.)JULGO, por consequência, EXTINTO A OBRIGAÇÃO E O 
PRECATÓRIO. Oficie-se ao juízo da execução sobre o pagamento realizado. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1461 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Vera Lúcia de Oliveira Dias Nunes e outro 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Jose Horta da Costa, OAB/MG 65.838, Julio Cesar Jose da Costa, OAB/MG 84.621 - Jose Horacio da Motta E 
Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Jose Horta da Costa - CPF: 042.217.376-20, Julio Cesar Jose da Costa - CPF: 993.196.326-34, Ildney Dias Nunes - CPF: 
060.721.056-70, conforme cálculo de fls. 65/69. Ficam os interessados intimados para, no prazo de 10 dias corridos: a) 
Apresentar requerimento indicando dados bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do PIS/PASEP (se for o caso), para o 
pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus atos constitutivos, com a última alteração contratual. Em nenhuma 
hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que será integralmente direcionado à conta do credor(a) OU de seu(ua) 
procurador(a) que possua procuração para este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A FORMAÇÃO DO PRECATÓRIO. b) 
Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou declinando seu inconformismo, nos moldes do art. 27, da Res. CNJ 303/2019, 
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sob pena de não conhecimento. Existindo os elementos para pagamento, expeca(m)-se os alvará(s), dando ciência ao credor 
de que os dados para o imposto de renda são os constantes do cálculo. Decorrido o decêndio e não atendidos os requisitos da 
alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em ambos os casos FICAM EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO em 
decorrência do pagamento. Por ocasião do pagamento do crédito, recolham-se eventuais tributos devidos, mediante registros e 
comprovações nos autos (PCA n. 0008065- 18.2017.2.00.j. CNJ em 8/3/18) Havendo pagamento total, encaminhe-se cópia da 
presente decisão ao juízo de origem, via SEI, informando o pagamento e a extinção TOTAL do precatório. Em caso de reserva, 
apresentada a documentação exigida na alínea a, expeça-se o alvará do valor reservado. Havendo impugnação, volvam-me os 
autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1463 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Margarida Maria da Silva Santos 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Jose Horta da Costa, OAB/MG 65.838, Julio Cesar Jose da Costa, OAB/MG 84.621, Viviany Martins Pinto, OAB/MG 
72.989 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, 
Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Jose Horta da Costa - CPF: 042.217.376-20 e Julio Cesar Jose da Costa - CPF: 993.196.326-34, conforme cálculo de fls. 
85/86. Ficam os interessados intimados para, no prazo de 10 dias corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados 
bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do PIS/PASEP (se for o caso), para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, 
apresentar seus atos constitutivos, com a última alteração contratual. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do 
pagamento que será integralmente direcionado à conta do credor(a) OU de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para 
este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A FORMAÇÃO DO PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo 
ou declinando seu inconformismo, nos moldes do art. 27, da Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os 
elementos para pagamento, expeca(m)-se os alvará(s), dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são 
os constantes do cálculo. Decorrido o decêndio e não atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em 
ambos os casos FICAM EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO em decorrência do pagamento. Por ocasião do 
pagamento do crédito, recolham-se eventuais tributos devidos, mediante registros e comprovações nos autos (PCA n. 
0008065- 18.2017.2.00.j. CNJ em 8/3/18) Havendo pagamento total, encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de 
origem, via SEI, informando o pagamento e a extinção TOTAL do precatório. Em caso de reserva, apresentada a 
documentação exigida na alínea a, expeça-se o alvará do valor reservado. Havendo impugnação, volvam-me os autos 
conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1464 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Ana Neri Santiago 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Maria Renilda Maciel Andrade, OAB/MG 65.904 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, 
Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Trata-se dos pagamentos dos créditos deste precatório em função da existência de recursos na 
conta cronológica do Estado de Minas Gerais. Foi juntado aos autos o cálculo de atualização do crédito à fl. 42. Segundo 
informes, a credora Ana Neri Santiago faleceu. Decido. Compulsando os autos, verifico que foi informado o falecimento da 
credora Ana Neri Santiago. Assim, RESERVE-SE o crédito devido a Ana Neri Santiago em conta judicial remunerada, conforme 
cálculo de fl. 42. Após, aguarde-se a regularização da representação processual nos autos. Publique-se. Cumpra-se.  
 
Precatório: 1486 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Aparecida Rodrigues Passos 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Giovana de Oliveira, OAB/MG 72.219 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Aparecida Rodrigues Passos Sem CPF ou CNPJ, conforme cálculo de fls. 42. Ficam os interessados intimados para, no prazo 
de 10 dias corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do PIS/PASEP (se 
for o caso), para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus atos constitutivos, com a última alteração 
contratual. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que será integralmente direcionado à conta do 
credor(a) OU de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A 
FORMAÇÃO DO PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou declinando seu inconformismo, nos 
moldes do art. 27, da Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os elementos para pagamento, 
expeca(m)-se os alvará(s), dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são os constantes do cálculo. 
Decorrido o decêndio e não atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em ambos os casos FICAM 
EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO em decorrência do pagamento. Por ocasião do pagamento do crédito, 
recolham-se eventuais tributos devidos, mediante registros e comprovações nos autos (PCA n. 0008065- 18.2017.2.00.j. CNJ 
em 8/3/18) Havendo pagamento total, encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de origem, via SEI, informando o 
pagamento e a extinção TOTAL do precatório. Em caso de reserva, apresentada a documentação exigida na alínea a, expeça-
se o alvará do valor reservado. Havendo impugnação, volvam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-
se. 
 
Precatório: 1554 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Pedro Gonçalves Firmino 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Pedro Goncalves Firmino, OAB/MG 67.079 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen Cristina 
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Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Pedro Goncalves Firmino - CPF: 263.192.846-68, conforme cálculo de fls. 59/60. Ficam os interessados intimados para, no 
prazo de 10 dias corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do 
PIS/PASEP (se for o caso), para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus atos constitutivos, com a última 
alteração contratual. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que será integralmente direcionado 
à conta do credor(a) OU de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A 
FORMAÇÃO DO PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou declinando seu inconformismo, nos 
moldes do art. 27, da Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os elementos para pagamento, 
expeca(m)-se os alvará(s), dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são os constantes do cálculo. 
Decorrido o decêndio e não atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em ambos os casos FICAM 
EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO em decorrência do pagamento. Por ocasião do pagamento do crédito, 
recolham-se eventuais tributos devidos, mediante registros e comprovações nos autos (PCA n. 0008065- 18.2017.2.00.j. CNJ 
em 8/3/18) Havendo pagamento total, encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de origem, via SEI, informando o 
pagamento e a extinção TOTAL do precatório. Em caso de reserva, apresentada a documentação exigida na alínea a, expeça-
se o alvará do valor reservado. Havendo impugnação, volvam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-
se. 
 
Precatório: 1488 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Regina de Castro Nunes Cambraia 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Luiz Sabino Netto, OAB/MG 38.939, Jose Avelino Moreira, OAB/MG 24.368 - Jose Horacio da Motta E 
Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Regina de Castro Nunes Cambraia Sem CPF ou CNPJ e Jose Avelino Moreira - CPF: 009.810.286-91, conforme cálculo de fls. 
57/59. Ficam os interessados intimados para, no prazo de 10 dias corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados 
bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do PIS/PASEP (se for o caso), para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, 
apresentar seus atos constitutivos, com a última alteração contratual. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do 
pagamento que será integralmente direcionado à conta do credor(a) OU de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para 
este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A FORMAÇÃO DO PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo 
ou declinando seu inconformismo, nos moldes do art. 27, da Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os 
elementos para pagamento, expeca(m)-se os alvará(s), dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são 
os constantes do cálculo. Decorrido o decêndio e não atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em 
ambos os casos FICAM EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO em decorrência do pagamento. Por ocasião do 
pagamento do crédito, recolham-se eventuais tributos devidos, mediante registros e comprovações nos autos (PCA n. 
0008065-18.2017.2.00.j. CNJ em 8/3/18) Havendo pagamento total, encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de 
origem, via SEI, informando o pagamento e a extinção TOTAL do precatório. Em caso de reserva, apresentada a 
documentação exigida na alínea a, expeça-se o alvará do valor reservado. Havendo impugnação, volvam-me os autos 
conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1488 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Regina de Castro Nunes Cambraia 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Luiz Sabino Netto, OAB/MG 38.939, Jose Avelino Moreira, OAB/MG 24.368 - Jose Horacio da Motta E 
Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Trata-se dos pagamentos dos créditos deste precatório em função da existência de recursos na 
conta cronológica do Estado de Minas Gerais. Foi juntado aos autos o cálculo de atualização dos créditos às fls. 57/59. 
Segundo informes, o credor Luiz Sabino Netto faleceu. Decido. Compulsando os autos, verifico que foi informado o falecimento 
do credor Luiz Sabino Netto. Assim, RESERVE-SE o crédito devido a Luiz Sabino Netto em conta judicial remunerada, 
conforme cálculo de fl. 58. Após, aguarde-se a regularização da representação processual nos autos. Publique-se. Cumpra-se.  
 
Precatório: 1465 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Santana de Oliveira Nascimento e outro 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Jair Jose Dias, OAB/MG 63.101, Antonio Rocha, OAB/MG 28.519 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, 
OAB/MG 56.392, Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) Jair 
Jose Dias - CPF: 008.737.996-15, Antonio Rocha - CPF: 042.618.956-68 e Maria do Carmo de Oliveira Nascimento - CPF: 
333.278.586-91, conforme cálculo de fls. 65/67. Ficam os interessados intimados para, no prazo de 10 dias corridos: a) 
Apresentar requerimento indicando dados bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do PIS/PASEP (se for o caso), para o 
pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus atos constitutivos, com a última alteração contratual. Em nenhuma 
hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que será integralmente direcionado à conta do credor(a) OU de seu(ua) 
procurador(a) que possua procuração para este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A FORMAÇÃO DO PRECATÓRIO. b) 
Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou declinando seu inconformismo, nos moldes do art. 27, da Res. CNJ 303/2019, 
sob pena de não conhecimento. Existindo os elementos para pagamento, expeca(m)-se os alvará(s), dando ciência ao credor 
de que os dados para o imposto de renda são os constantes do cálculo. Decorrido o decêndio e não atendidos os requisitos da 
alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em ambos os casos FICAM EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO em 
decorrência do pagamento. Por ocasião do pagamento do crédito, recolham-se eventuais tributos devidos, mediante registros e 
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comprovações nos autos (PCA n. 0008065- 18.2017.2.00.j. CNJ em 8/3/18) Havendo pagamento total, encaminhe-se cópia da 
presente decisão ao juízo de origem, via SEI, informando o pagamento e a extinção TOTAL do precatório. Em caso de reserva, 
apresentada a documentação exigida na alínea a, expeça-se o alvará do valor reservado. Havendo impugnação, volvam-me os 
autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1466 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Maria Márcia de Assis 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Jair Jose Dias, OAB/MG 63.101, Antonio Rocha, OAB/MG 28.519 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, 
OAB/MG 56.392, Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Compulsando os autos, verifico que este precatório já foi integralmente pago. Por conseguinte, 
JULGO EXTINTO A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Assim, dê-se a baixa com os registros e as comunicações necessárias. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1544 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Francisco Raimundo de Oliveira e Outra 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Maria Norvinda Braga, OAB/MG 41.306 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Karen Cristina Barbosa 
Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Maria Norvinda Braga - CPF: 219.849.216-49, conforme cálculo de fls. 48. Ficam os interessados intimados para, no prazo de 
10 dias corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do PIS/PASEP (se for o 
caso), para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus atos constitutivos, com a última alteração contratual. 
Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que será integralmente direcionado à conta do credor(a) 
OU de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A FORMAÇÃO DO 
PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou declinando seu inconformismo, nos moldes do art. 27, da 
Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os elementos para pagamento, expeca(m)-se os alvará(s), 
dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são os constantes do cálculo. Decorrido o decêndio e não 
atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em ambos os casos FICAM EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O 
PRECATÓRIO em decorrência do pagamento. Por ocasião do pagamento do crédito, recolham-se eventuais tributos devidos, 
mediante registros e comprovações nos autos (PCA n. 0008065- 18.2017.2.00.j. CNJ em 8/3/18) Havendo pagamento total, 
encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de origem, via SEI, informando o pagamento e a extinção TOTAL do 
precatório. Em caso de reserva, apresentada a documentação exigida na alínea a, expeça-se o alvará do valor reservado. 
Havendo impugnação, volvam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 881 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Ana Amélia Moreira Campos da Cruz 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Sandro Boldrini Filogonio, OAB/MG 74.085 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, 
Alessandro Fernandes Braga, OAB/MG 72.065, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando que existe recurso na conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955 
vinculada à CEPREC e, em face da ausência de planilha de liquidação completa para a elaboração do cálculo definitivo de 
atualização do valor deste precatório, determino a RESERVA do crédito conforme cálculo provisório de fls. 40, em favor do(a) 
credor(a) Ana Amélia Moreira Campos da Cruz Sem CPF ou CNPJ Por conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O 
PRECATÓRIO. INTIME-SE o advogado(a) cadastrado(a) nos autos para que apresente os autos originários, a fim de que seja 
possível a esta CEPREC atualizar corretamente o valor de face do precatório. Dê-se ciência, ainda, ao ilustre procurador que o 
saldo devido neste precatório só será liberado após apresentação dos autos originários. Aguarde-se a elaboração do cálculo 
definitivo neste precatório e, após, aguarde-se o requerimento específico, com indicação dos dados bancários, nº de 
PIS/PASEP e procuração atualizada, para a liberação do crédito reservado. Caso o credor seja pessoa jurídica, deverá 
apresentar os seus atos constitutivos, com a última alteração contratual, se houver. Por ocasião da liberação do crédito, recolha 
os tributos devidos, mediante registros e comprovações nos autos, em conformidade com o decidido pelo CNJ no PCA nº 
0008065-18.2017.2.00, j.em 08/03/18, se for a hipótese. Cópia da presente, a ser enviada via SEI ao juízo da origem, servirá 
como ofício informando o pagamento realizado. Publique-se. Cumpra-se.  
 
Precatório: 892 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Marco Túlio Santana Roquete e Outros 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Walter Bernardes de Castro, OAB/MG 90.480, Marcelo de Castro Moreira, OAB/MG 71.939 - Jose Horacio da Motta 
E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Alessandro Fernandes Braga, OAB/MG 72.065, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Marcelo de Castro Moreira - CPF: 997.137.216-91 e Maria Eliza de Castro Moreira - CPF: 893.559.626-49, conforme cálculo de 
fls. 76/79. Ficam os interessados intimados para, no prazo de 10 dias corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados 
bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do PIS/PASEP (se for o caso), para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, 
apresentar seus atos constitutivos, com a última alteração contratual. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do 
pagamento que será integralmente direcionado à conta do credor(a) OU de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para 
este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A FORMAÇÃO DO PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo 
ou declinando seu inconformismo, nos moldes do art. 27, da Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os 
elementos para pagamento, expeca(m)-se os alvará(s), dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são 
os constantes do cálculo. Decorrido o decêndio e não atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em 
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ambos os casos FICAM EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO em decorrência do pagamento. Por ocasião do 
pagamento do crédito, recolham-se eventuais tributos devidos, mediante registros e comprovações nos autos (PCA n. 
0008065- 18.2017.2.00.j. CNJ em 8/3/18) Havendo pagamento total, encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de 
origem, via SEI, informando o pagamento e a extinção TOTAL do precatório. Em caso de reserva, apresentada a 
documentação exigida na alínea a, expeça-se o alvará do valor reservado. Havendo impugnação, volvam-me os autos 
conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 975 /2006 - COMUM 
Credor: José João do Carmo e s/m 
Devedor: DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MG 
Advogado: Daniel Gonzalez Pinto, OAB/MG 1.554 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: O Colendo Órgão Especial do e. TJMG, em autos de mandado de segurança que versam sobre 
a ADI nº 2332 vem, reiteradamente, decidindo pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA para determinar o restabelecimento do 
valor de face do Precatório oriundo de desapropriações, mediante a incidência de juros compensatórios no patamar de 1% 
então fixado no título judicial que transitou em julgado, divergindo do atual entendimento do e. STF ao julgar a ADI, que os 
estabeleceu em 0,5%. Estando pendente de análise pela Corte Maior a modulação dos efeitos daquele julgado, entendi por 
bem aplicar o novo posicionamento da matéria, tida como incontroversa, suspendendo o pagamento da diferença havida 
definido no julgado findo. Assim, resguardava-se não só os entes devedores, como também os credores, que não deixavam de 
receber aquilo considerado incontroverso, ficando suspenso o pagamento de seu direito atingido pelo novo entendimento do 
STF. Hoje pode-se dizer existir jurisprudência pacífica da Corte Mineira neste tema. Nesta esteira, os seguintes acórdãos: MS 
1.0000.21.141155-8/000, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, DJe 30/11/2021; MS 1.0000.21.013142-1/000, 
Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, DJe 10/12/2021; MS 1.0000.22.161889-5/000, Relator(a): Des.(a) José Marcos 
Vieira, DJe 07/10/2022; MS 1.0000.21.276894-9/000, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 03/08/2022; MS 
1.0000.21.013078-7/000, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria, DJe : 21/07/2022; MS 1.0000.21.063614-8/000, 
Relator(a): Des.(a) Armando Freire, DJe 19/04/2022; MS 1.0000.21.123995-9/000, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 
DJe 04/02/2022; MS 1.0000.21.130805-1/000, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, DJe 26/07/2022; MS 1.0000.21.276894-
9/000, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 03/08/2022; MS 1.0000.22.008811-6/000, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar 
Guttierrez, DJe 07/07/2022; MS 1.0000.22.044322-0/000, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, DJe 06/10/2022; MS 
1.0000.22.044326-1/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, DJe 07/07/2022; MS 1.0000.22.078979-6/000, Relator(a): 
Des.(a) Caetano Levi Lopes, DJe 06/10/2022; MS 1.0000.21.111142-2/000, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, DJe 
10/11/2021; 1.0000.22.139001-6/000, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca, DJe 23/01/2023; 1.0000.22.161923-2/000, 
Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho, DJe 30/01/2023; 1.0000.22.227820-2/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, DJe 
27/01/2023). Com efeito, o Colendo Órgão Especial entende pela imutabilidade da relação jurídica material estabelecida na 
fase de constituição do precatório, sendo descabido novo pronunciamento sobre o mérito da causa e ficando preclusa a 
possibilidade de alteração dos critérios de atualização do débito fixados, sendo desnecessário, ainda, aguardar a decisão 
definitiva na ADI nº 2332, pelo e. STF. Assim, face às reiteradas decisões do Colendo Órgão Especial Mineiro, reviso o 
entendimento que determinava a atualização do precatório de acordo com a ADI nº 2332, para CANCELAR a suspensão do 
precatório outrora determinada. Altere-se a situação do precatório no SGP.Verificado que o saldo remanescente antecede a 
cronologia vigente, remetam-se os autos ao setor de cálculos para apuração do valor ainda devido, mediante recolhimento de 
eventuais tributos existentes, seguido de expedição do respectivo alvará. Caso não preceda, aguarde-se o momento próprio 
para pagamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1468 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Maria da Conceição Benedito 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Moises Elias Pereira, OAB/MG 67.363 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO Trata-se do pagamento do crédito deste precatório em função da existência de recursos na 
conta cronológica do Estado de Minas Gerais. Foi juntado aos autos o cálculo de atualização dos créditos às fls. 43/44-v. 
Segundo informes, a credora Maria da Conceição Benedito faleceu (fl.36). Decido. Compulsando os autos, verifico que foi 
informado nos autos sobre o falecimento da credora Maria da Conceição Benedito. Assim, RESERVE-SE o crédito devido a ela 
em uma conta judicial remunerada. Após, aguarde-se a regularização da representação processual nos autos. Publique-se. 
Cumpra-se. 
 
Precatório: 1468 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Maria da Conceição Benedito 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Moises Elias Pereira, OAB/MG 67.363 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Moises Elias Pereira - CPF: 068.287.606-20, conforme cálculo de fls. 44. Ficam os interessados intimados para, no prazo de 10 
dias corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do PIS/PASEP (se for o 
caso), para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus atos constitutivos, com a última alteração contratual. 
Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que será integralmente direcionado à conta do credor(a) 
OU de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A FORMAÇÃO DO 
PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou declinando seu inconformismo, nos moldes do art. 27, da 
Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os elementos para pagamento, expeca(m)-se os alvará(s), 
dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são os constantes do cálculo. Decorrido o decêndio e não 
atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em ambos os casos FICAM EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O 



 

Lista em discriminação anexa ao DJe - Administrativo – 01 de março de 2023 – página 42 de 43. 

PRECATÓRIOem decorrência do pagamento. Por ocasião do pagamento do crédito, recolham-se eventuais tributos devidos, 
mediante registros e comprovações nos autos (PCA n. 0008065-18.2017.2.00.j. CNJ em 8/3/18) Havendo pagamento total, 
encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de origem, via SEI, informando o pagamento e a extinção TOTAL do 
precatório. Em caso de reserva, apresentada a documentação exigida na alínea a, expeça-se o alvará do valor reservado. 
Havendo impugnação, volvam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1469 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Ieda da Rocha Ramos e Outra 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Helberth Rodrigues Ribeiro, OAB/MG 81.496, Frederico Guimaraes Fonseca, OAB/MG 79.837 - Jose Horacio da 
Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 
76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Joana de Oliveira - CPF: 737.283.736-72, conforme cálculo de fls. 52. Ficam os interessados intimados para, no prazo de 10 
dias corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do PIS/PASEP (se for o 
caso), para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus atos constitutivos, com a última alteração contratual. 
Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que será integralmente direcionado à conta do credor(a) 
OU de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A FORMAÇÃO DO 
PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou declinando seu inconformismo, nos moldes do art. 27, da 
Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os elementos para pagamento, expeca(m)-se os alvará(s), 
dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são os constantes do cálculo. Decorrido o decêndio e não 
atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em ambos os casos FICAM EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O 
PRECATÓRIO em decorrência do pagamento. Por ocasião do pagamento do crédito, recolham-se eventuais tributos devidos, 
mediante registros e comprovações nos autos (PCA n. 0008065- 18.2017.2.00.j. CNJ em 8/3/18) Havendo pagamento total, 
encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de origem, via SEI, informando o pagamento e a extinção TOTAL do 
precatório. Em caso de reserva, apresentada a documentação exigida na alínea a, expeça-se o alvará do valor reservado. 
Havendo impugnação, volvam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1472 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Geralda Pereira de Campos 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Giovana de Oliveira, OAB/MG 72.219 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: HOMOLOGO o cálculo da CEPREC. Respeitadas as superpreferências e, havendo recurso na 
conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955, DETERMINO o pagamento do crédito em favor do(a) credor(a) 
Geralda Pereira de Campos - CPF: 705.023.746-91, conforme cálculo de fls. 35/35-V. Ficam os interessados intimados para, 
no prazo de 10 dias corridos: a) Apresentar requerimento indicando dados bancários do beneficiário, nº do CPF e nº do 
PIS/PASEP (se for o caso), para o pagamento do crédito. Se pessoa jurídica, apresentar seus atos constitutivos, com a última 
alteração contratual. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento que será integralmente direcionado 
à conta do credor(a) OU de seu(ua) procurador(a) que possua procuração para este fim, outorgada pelo(a) credor(a), APÓS A 
FORMAÇÃO DO PRECATÓRIO. b) Manifestar-se sobre o cálculo de fls, anuindo ou declinando seu inconformismo, nos 
moldes do art. 27, da Res. CNJ 303/2019, sob pena de não conhecimento. Existindo os elementos para pagamento, 
expeca(m)-se os alvará(s), dando ciência ao credor de que os dados para o imposto de renda são os constantes do cálculo. 
Decorrido o decêndio e não atendidos os requisitos da alínea "a", faça-se a reserva do crédito. Em ambos os casos FICAM 
EXTINTOS A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO em decorrência do pagamento. Por ocasião do pagamento do crédito, 
recolham-se eventuais tributos devidos, mediante registros e comprovações nos autos (PCA n. 0008065-18.2017.2.00.j. CNJ 
em 8/3/18) Havendo pagamento total, encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo de origem, via SEI, informando o 
pagamento e a extinção TOTAL do precatório. Em caso de reserva, apresentada a documentação exigida na alínea a, expeça-
se o alvará do valor reservado. Havendo impugnação, volvam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-
se. 
 
Precatório: 1545 /2009 - ALIMENTAR 
Credor: Benedito Fortunato e Outros 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Vinicio Kalid Antonio, OAB/MG 57.527, Juliana Campos Rocha, OAB/MG 88.138 - Geraldo Ildebrando de Andrade, 
OAB/MG 64.127, Karen Cristina Barbosa Vieira, OAB/MG 89.610 
Decisão/Despacho: DECISÃO Compulsando os autos, verifico que este precatório já foi integralmente pago. Por conseguinte, 
JULGO EXTINTO A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Assim, dê-se a baixa com os registros e as comunicações necessárias. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marilene de Vasconcelos Albrigo 

Gerente 
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GERÊNCIA DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS 

 
01 de março de 2023 

 
De ordem do MM. Juiz de Direito, Christian Garrido Higuchi, da Gerência de Recursos de Precatórios do TJMG, GEPREC, 
ficam intimadas as partes e procuradores a seguir, das decisões e despachos, conforme lista em discriminação. 
 
Precatório n. 3/Alimentar/2022 
Entidade Devedora: Município de Faria Lemos 
Beneficiária: Mary Jane Ferreira Morais 
Processo ambiente administrativo SEI: 0038958-75.2021.8.13.0133 
Advogado: Eduardo Reis Kiefer OAB/MG 1.807. 
Decisão/Despacho: Trata-se de petição (id. 12769675), protocolizada em 27/02/2023, na qual o Município de Faria Lemos 
requereu a intimação dos beneficiários Fernando Valadão Arruda e Mary Jane Ferreira Morais para que informem os dados 
bancários para pagamento de forma imediata, pleiteou pela disponibilização do valor individualizado de cada beneficiário, bem 
como, pugnou pelo imediato cancelamento dos precatórios expedidos, com o fito de se evitar pagamento em duplicidade pela 
entidade devedora. DECIDO. Inicialmente, insta esclarecer que é atribuição administrativa do Presidente do Tribunal processar 
e pagar o precatório, nos exatos termos do Art. 3º, V e VII da Resolução n. 303/2019 do CNJ, não sendo permitido o 
pagamento por outras vias, uma vez que a quitação dos precatórios devem rigorosamente obedecer a ordem cronológica de 
pagamentos, sob pena de burla inadmitida pela Constituição. Importante ainda ressaltar que foram instaurados os Autos de 
Sequestro SEI n. 0150618-17.2023.8.13.0000 exclusivamente para que a Fazenda Pública comprove o pagamento dos 
precatórios objeto de sequestro, promova o depósito ou preste as informações que julgar necessárias. Nesse diapasão, o 
Munícipio de Faria Lemos foi informado através do Ofício nº 8309/2023 - TJMG/SUP-ADM/ASPREC/GEPREC (id. 12637365), 
inserido nos autos supramecionados, que o depósito no valor de R$578.624,83 (quinhentos e setenta e oito mil seiscentos e 
vinte e quatro reais e oitenta e três centavos) deverá ser realizado na conta bancária de titularidade da entidade devedora n. 
200133521605, da agência n. 1615-2, do Banco do Brasil S/A, vinculada à Central de Conciliação de Precatórios do TJMG 
(CR, art. 100, §§ 5º e 6º), sendo inadmissível realizar o pagamento diretamente aos beneficiários. No tocante ao pedido de 
disponibilização dos valores individualizados de cada beneficiário, ressalta-se que os cálculos de atualização estão disponíveis 
para consulta nestes autos de precatório eletrônico. Lado outro, impende salientar que as baixas dos precatórios são 
realizadas pela CEPREC após o devido pagamento aos credores dentro da ordem cronológica. À vista do exposto, INDEFIRO 
os pedidos requeridos pelo Município de Faria Lemos. Traslade-se cópia dessa decisão aos autos do precatório n. 
2/Alimentar/2022, tendo em vista que a entidade devedora efetuou os mesmos requerimentos naqueles autos. Publique-se. 
Cumpra-se. 
 
Precatório n. 3/Alimentar/2022 
Entidade Devedora: Município de Faria Lemos 
Beneficiária: Mary Jane Ferreira Morais 
Processo ambiente administrativo SEI: 0038958-75.2021.8.13.0133 
Advogado: Eduardo Reis Kiefer OAB/MG 1.807. 
Decisão/Despacho: Trata-se de petições (id. 12765761 e 12786760), protocolizadas em 27/02/2023 e 28/02/2023, nas quais a 
beneficiária informou seus dados bancários para pagamento, anexando o instrumento procuratório atualizado, bem como 
apresentou concordância com os cálculos elaborados pela CEPREC. Por fim requereu a intimação da entidade devedora para 
quitação imediata dos créditos apurados pela Ceprec, efetuando o depósito do valor devido na conta indicada pela beneficiária. 
DECIDO. Inicialmente, insta esclarecer que é atribuição administrativa do Presidente do Tribunal processar e pagar o 
precatório, nos exatos termos do Art. 3º, V da Resolução n. 303/2019 do CNJ, não sendo permitido o pagamento por outras 
vias, uma vez que a quitação dos precatórios devem obedecer a ordem cronológica de pagamentos, sob pena de burla 
inadmitida pela Constituição. Ademais, dispõe o artigo 20, §1º, §2º e §4º da Resolução n. 303/2019 do CNJ, que compete 
exclusivamente ao presidente do tribunal processar e decidir sobre o sequestro de precatórios, mediante requerimento do 
beneficiário, bem como que a entidade devedora deverá ser intimada para que, no prazo de 10 (dez) dias comprove o 
pagamento, sendo que decorrido o prazo sem a devida quitação, será decretado o sequestro da quantia necessária à 
liquidação integral do valor atualizado do(s) precatório(s). Nesse sentido foram instaurados os Autos de Sequestro SEI n. 
0150618-17.2023.8.13.0000 exclusivamente para que a Fazenda Pública comprove o pagamento dos precatórios objeto de 
sequestro, promova o depósito ou preste as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias corridos. Há que 
ressaltar ainda que o Munícipio de Faria Lemos foi informado através do Ofício nº 8309/2023 - TJMG/SUP-
ADM/ASPREC/GEPREC (id. 12637365), inserido nos autos supramecionados, que o depósito no valor de R$578.624,83 
(quinhentos e setenta e oito mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos) deverá ser realizado na conta 
bancária de titularidade da entidade devedora n. 200133521605, da agência n. 1615-2, do Banco do Brasil S/A, vinculada à 
Central de Conciliação de Precatórios do TJMG (CR, art. 100, §§ 5º e 6º), sendo inadmissível realizar o pagamento diretamente 
aos beneficiários. Lado outro, salienta-se que o Sequestro disposto no Art. 100, §6º da CF/88 segue todo um procedimento, 
onde as etapas devem ser rigorosamente cumpridas e os pagamentos aos beneficiários somente serão realizados pela 
CEPREC. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido. Aguarde-se a regular tramitação do procedimento de sequestro. Traslade-
se cópia dessa decisão aos autos do precatório n. 2/Alimentar/2022, tendo em vista que o beneficiário efetuou os mesmos 
requerimentos naqueles autos. Publique-se. Cumpra-se. 
 
 
 
 
 
 

Marcelo Cândido da Costa 

Gerente 



NOME CLASSIFICAÇÃO

Clara Garcia Felizari 676º

Beatriz Albarado Venturini 677º

Thaís Emanuelle De Freitas 679º

Vitoria Luiza Lino 680º

Maria Cecília Telles Santana 681º

Mariana Costa Reis 682º

Matheus Oliveira Maia 683º

Rafaella Carolina Ramos Silva Teixeira 684º

Júlia Camilo Bautista 685º

Fabiana Calábria Albuquerque 686º

Isabela Braga De Carvalho Alves 687º

Laura Cristina Rocha Correa 688º

Julia De Mendonça Alves 689º

Bernardo Oliveira Mucida 691º

Isabella Soares Toledo 692º

Manoela De Mendonça Linhares 694º

Luiza Reis Silveira 695º

Carolina De Oliveira Silva Montalvão 696º

Ana Clara Gomes De Castro Ribeiro 697º

Ana Maria Gonçalves Magalhães 698º

Karolyne Assunção Espedito Soares Reis 699º

Camila Reis Lage 700º

Isadora Souza Rios 701º

Fernando Adelino Tângari 702º

Alice Parentoni De Oliveira Brettas 703º

Karen Maiely Oliveira De Moura 704º

Sâmilla Murta Lima 705º

Bianca Najas Cairis Raposo 706º

Laysla Maria De Oliveira Resende 707º

Luiza Oliveira Porto De Paula 708º

Alice Souza Da Silva 709º

Ana Beatriz Dos Reis Moreira 710º

Solange Aparecida De Souza Moreira 711º

Carol Isabela Franco Carrasco 712º

Edgar Luiz Alves 714º

Lucy Helena Maciel Cavalcante 715º

Maria Cecília Costa Alves 717º

Renata Borges Guedes 718º

Raphael Cacozze Simao Mendes Abreu 719º

Helen Maria Gonçalves Ferreira 720º

Vitória Carolina Oliveira Silva Marques 721º

Nilson Rosa Dos Santos Júnior 722º

SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTUDANTES DE CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO E FORMAÇÃO 

DE CADASTRO DE RESERVA NA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E NAS COMARCAS DE 

BARBACENA, BELO HORIZONTE, BETIM, CONTAGEM, CONSELHEIRO LAFAIETE, DIVINÓPOLIS, GOVERNADOR VALADARES, 

IPATINGA, JUIZ DE FORA, MONTES CLAROS, PASSOS, RIBEIRÃO DAS NEVES, SANTA LUZIA, SETE LAGOAS, TEÓFILO OTONI, 

UBERABA, UBERLÂNDIA E VARGINHA, INCLUÍDOS OS JUIZADOS ESPECIAIS

CONVOCAÇÃO DO 676º AO 906º CLASSIFICADO - CURSO DE DIREITO - AMPLA CONCORRÊNCIA - BELO HORIZONTE



NOME CLASSIFICAÇÃO

SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTUDANTES DE CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO E FORMAÇÃO 

DE CADASTRO DE RESERVA NA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E NAS COMARCAS DE 

BARBACENA, BELO HORIZONTE, BETIM, CONTAGEM, CONSELHEIRO LAFAIETE, DIVINÓPOLIS, GOVERNADOR VALADARES, 

IPATINGA, JUIZ DE FORA, MONTES CLAROS, PASSOS, RIBEIRÃO DAS NEVES, SANTA LUZIA, SETE LAGOAS, TEÓFILO OTONI, 

UBERABA, UBERLÂNDIA E VARGINHA, INCLUÍDOS OS JUIZADOS ESPECIAIS

CONVOCAÇÃO DO 676º AO 906º CLASSIFICADO - CURSO DE DIREITO - AMPLA CONCORRÊNCIA - BELO HORIZONTE

Luiza Santos De Araújo 723º

Luiza Gabriela 724º

Gabriel Martins De Resende 725º

Ramon Francisco Rosa 726º

Fernanda Kelly De Paula Amaral 727º

Vanessa Júlia Dos Santos 728º

Bruna Alves Pinto Valadares 729º

Jéssica Nájila Cordeiro Da Silva 730º

Ana Flavia Damasceno Costa 732º

Sharley Henrique Vieira Justino 733º

Júlia Rodrigues Ricardo 736º

Samuel Da Silva Miranda 737º

Clarice Barnabet Ramos 738º

Amanda Luiza Alves Silva 739º

Maria Laura Rezende Botelho 740º

Amanda Pessoa De Araujo Braga 741º

Luiza Assereuy Vasconcelos 742º

Giovanna De Souza Grugel 744º

Arthur Orestes Dutra De Carvalho 745º

Ana Laura Albernaz Botinha Antunes 746º

Luíza Pereira Bicalho 747º

Maria Eduarda Pinheiro De Morais 748º

Rogeria Soares Teixeira 749º

Carolina Correa Ribeiro 750º

Camila Silva Souza 752º

Monique Martins Castro 753º

Suelen Caroline Da Silva 754º

Pedro Henrique Leite Tolentino 755º

Bruna Lemos Borges 757º

Jheniffer Bruna Mariano Da Silva 758º

Mariana Rocha Pelli De Oliveira 759º

Giovanna Fernandes Fabrini Lima 760º

Tamires Paulina Oliveira Castro 761º

Savio Henrique Fonseca Oliveira 762º

Maria Alice Silva Bicalho 763º

Daniel Martins Padilha 764º

Matheus Henrique Souza Silva 765º

André Ferreira Pinto 766º

Virgínia Cristina Dos Santos Santana 767º

Diego Angelo Dos Santos 768º

Isis Souza Santiago 769º

Ellen Máilla De Paula 770º



NOME CLASSIFICAÇÃO

SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTUDANTES DE CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO E FORMAÇÃO 

DE CADASTRO DE RESERVA NA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E NAS COMARCAS DE 

BARBACENA, BELO HORIZONTE, BETIM, CONTAGEM, CONSELHEIRO LAFAIETE, DIVINÓPOLIS, GOVERNADOR VALADARES, 

IPATINGA, JUIZ DE FORA, MONTES CLAROS, PASSOS, RIBEIRÃO DAS NEVES, SANTA LUZIA, SETE LAGOAS, TEÓFILO OTONI, 

UBERABA, UBERLÂNDIA E VARGINHA, INCLUÍDOS OS JUIZADOS ESPECIAIS

CONVOCAÇÃO DO 676º AO 906º CLASSIFICADO - CURSO DE DIREITO - AMPLA CONCORRÊNCIA - BELO HORIZONTE

Bárbara Sabatini Teodoro Barbosa 771º

Layla Faleiro Rezende 772º

Maria Izabel Martins Miranda Ferreira 773º

Bruna Barreto Araujo 774º

João Pedro De Oliveira Souza Batista 775º

Danielle Dos Santos Cunha 776º

Júlia Lara Mendes Pereira 777º

Mariana Villar Lopes 778º

Maria Fernanda Ferreira De Oliveira 779º

Talyta Arrane Hott Rocha 780º

Gislene Maria Lage Vieira 781º

Vicente Pedro Da Silva Júnior 782º

Anderson Giovani Mota Filho 783º

Natália Spechit Vieira 784º

Isabela De Sousa Silva Tibúrcio 785º

Mayara Rodrigues Pereira 786º

Flávia El Malih 787º

Stephanie Gabrielle Neves Santos 788º

Lorrene Diniz Silva 789º

Kenia Rosa Paulo 790º

Samia Mara 791º

Júlia Dos Anjos Jardim 792º

Júlia Pinheiro Lorentz Ribeiro 793º

Helena Bueno Torres Freire 794º

Maria Eduarda Assis Silva 795º

Amanda Costa Pereira 796º

Ana Clara Teixeira Faria De Brito 797º

Helena Mendes Grego 798º

Anna Beatriz Moraes Oliveira 799º

Gustavo Xisto Santana Do Valle 800º

Thomaz Rangel Pires 801º

Júlia Ferreira Fernandes Leão 802º

Thais Portugal Osorio 803º

Lorena Beatriz Alves Abranches 804º

Bruna Nunes Teles Zebral Bellintani 805º

Fernanda Sousa Ramos 806º

Alice Fonseca Diniz Castro 807º

Camila Dias De Souza Carrato 808º

Anna Luiza Amorim Fraga 809º

Maria Eduarda Diniz Lucinda 810º

Ana Luisa De Souza Rodrigues 811º

Pedro Freire De Andrade Soares Prates 812º



NOME CLASSIFICAÇÃO

SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTUDANTES DE CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO E FORMAÇÃO 

DE CADASTRO DE RESERVA NA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E NAS COMARCAS DE 

BARBACENA, BELO HORIZONTE, BETIM, CONTAGEM, CONSELHEIRO LAFAIETE, DIVINÓPOLIS, GOVERNADOR VALADARES, 

IPATINGA, JUIZ DE FORA, MONTES CLAROS, PASSOS, RIBEIRÃO DAS NEVES, SANTA LUZIA, SETE LAGOAS, TEÓFILO OTONI, 

UBERABA, UBERLÂNDIA E VARGINHA, INCLUÍDOS OS JUIZADOS ESPECIAIS

CONVOCAÇÃO DO 676º AO 906º CLASSIFICADO - CURSO DE DIREITO - AMPLA CONCORRÊNCIA - BELO HORIZONTE

Sophya Azevedo Morato 813º

Bernardo Federici Viana Palmieri 814º

Kethleen Lorrane Cordeiro Domingos 815º

Eduardo Jose Da Silva Pires 816º

Luisa Garcia De Vasconcelos 817º

Larissa Renata Santos Do Carmo 818º

Ana Cristina Da Conceição Barbosa 819º

Kenya Barbara Mota Figueiredo Da Silva 820º

Géssika Vilaça Araújo 821º

Ana Flavia Da Silva Costa 823º

Verônica Aparecida De Almeida 824º

Luanna Resende Brugnara 825º

Júlia Gabriela Barbosa Reis 826º

Maria Eugênia Malta Pedra De Oliveira Trigueiro 827º

Nathália Marília De Aquino 828º

Pâmela Maria Silva Pereira 829º

Gustavo Alexandre Mendes De Vasconcelos 830º

Bruna Ribeiro Miranda Mesquita 833º

Lorenna Moura Peres 834º

Renata Cristina Vieira Da Silva De Carvalho 835º

Amanda Pereira Pacheco 836º

Guilherme Eustáquio Teixeira Souza 837º

Isabela Gomes Da Silva 838º

Marcelo Teixeira Da Silva Filho 840º

Natália Pinheiro Ddalarpônio Ferreira Pinto 843º

Ingrid Pinho Oliveira 844º

Luísa De Barros Menezes 846º

Nayara Justino De Sousa Silva 847º

Ana Luiza Carvalho Lopes 848º

Isabela Campos 849º

De Leon Thalys Caldas Machado 850º

Amanda Dias Barboza 851º

Vanessa Thaynara Rangel Da Silva 852º

Maria Stella 854º

Lidya Soares Vitor Martins Pereira 855º

Anny Christiny Silva Gonçalves 856º

Ana Laura Torres Bernardes 857º

Ana Clara Perlatto Soares Naves 858º

Ana Beatriz De Araújo Soares 859º

Daniel Pereira Cicarini De Almeida 860º

Maria Gabriela Azevedo Fernandes 861º

Sabrina Reis Pimenta 862º



NOME CLASSIFICAÇÃO

SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTUDANTES DE CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO E FORMAÇÃO 

DE CADASTRO DE RESERVA NA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E NAS COMARCAS DE 

BARBACENA, BELO HORIZONTE, BETIM, CONTAGEM, CONSELHEIRO LAFAIETE, DIVINÓPOLIS, GOVERNADOR VALADARES, 

IPATINGA, JUIZ DE FORA, MONTES CLAROS, PASSOS, RIBEIRÃO DAS NEVES, SANTA LUZIA, SETE LAGOAS, TEÓFILO OTONI, 

UBERABA, UBERLÂNDIA E VARGINHA, INCLUÍDOS OS JUIZADOS ESPECIAIS

CONVOCAÇÃO DO 676º AO 906º CLASSIFICADO - CURSO DE DIREITO - AMPLA CONCORRÊNCIA - BELO HORIZONTE

Fabio Augusto Barros Araujo Lage 864º

Maria Eugenia Alves Soares 865º

Quezia Julio Da Silva 866º

Gabriela Ribeiro E Silva 867º

Eduarda Pires De Queiroz 868º

Heloisa Maria Tavares Mendonça Caetano 870º

Lavínia Gonçalves Dos Santos 871º

Maria Isabela Zanon Da Silva 872º

Rafaela Giovana Queiroz De Oliveira 873º

Luiz Gustavo De Souza Silva 874º

Victória Mcpherson Oliveira Da Silva 875º

Maria Fernanda Ribeiro Da Costa Zanelli 876º

Rafael Rosa Cortez Grandioso 877º

Rafael Martins Lobato Bicalho 878º

Júlia Guimarães Pereira Cordoval 880º

Samara Soares Silva 881º

Rafaella De Almeida Ribeiro Pereira 882º

Giovanna Costa Pinheiro 883º

Lanniere Lucas Xavier 884º

Giovanna Felipe Dos Santos 885º

Dafne Layane Barbosa Gomes Almeida 886º

Flávio Henrique Lima Reis 887º

Gustavo Bracarense De Souza Trimolet 888º

Alexia Celeste Gonçalves Marcal 889º

Cristiane Chagas Macedo 890º

Lara Bandeira Sathler Bretas Fonseca 892º

Ana Clara Lopo Machado 893º

Luís Otávio Sousa Almeida 894º

Sofia Araújo Oliveira Pereira 895º

Gabriela Alves Aguiar 896º

Analice Marques Faria 897º

Alice Gabrielle Batista Lopes 900º

Valentina Costa 901º

Kamila Kellen Souza 902º

Gabriela Dutra Cordeiro 903º

Diego Rodrigues Rocha 904º

Lara Keitel Ferreira Campos 905º

Kenia Marcia Ferreira Oliveira 906º



NOME CLASSIFICAÇÃO

Sammuel Xavier Santos 19º

Mariana Lopes Portugal 20º

Ayrton Filipe Pinheiro Oliveira 21º

Ingrid Dos Santos Salomao 22º

Arthur Chaves Daurte 23º

Carla Vieira Da Silva 24º

SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTUDANTES DE CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO E FORMAÇÃO 

DE CADASTRO DE RESERVA NA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E NAS COMARCAS DE 

BARBACENA, BELO HORIZONTE, BETIM, CONTAGEM, CONSELHEIRO LAFAIETE, DIVINÓPOLIS, GOVERNADOR VALADARES, 

IPATINGA, JUIZ DE FORA, MONTES CLAROS, PASSOS, RIBEIRÃO DAS NEVES, SANTA LUZIA, SETE LAGOAS, TEÓFILO OTONI, 

UBERABA, UBERLÂNDIA E VARGINHA, INCLUÍDOS OS JUIZADOS ESPECIAIS

CONVOCAÇÃO DO 19º AO 24º CLASSIFICADO - CURSO DE DIREITO - AMPLA CONCORRÊNCIA - TEÓFILO OTONI



NOME CLASSIFICAÇÃO

Giovanna Ribeiro Neves 79º

Gabriela Prado Silva 80º

Isadora Prado Pareschi 82º

Lívia Leal Carvalho 83º

Talita Dos Reis Rodrigues 84º

Larissa Pereira Teixeira Rossi 85º

SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTUDANTES DE CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO E FORMAÇÃO 

DE CADASTRO DE RESERVA NA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E NAS COMARCAS DE 

BARBACENA, BELO HORIZONTE, BETIM, CONTAGEM, CONSELHEIRO LAFAIETE, DIVINÓPOLIS, GOVERNADOR VALADARES, 

IPATINGA, JUIZ DE FORA, MONTES CLAROS, PASSOS, RIBEIRÃO DAS NEVES, SANTA LUZIA, SETE LAGOAS, TEÓFILO OTONI, 

UBERABA, UBERLÂNDIA E VARGINHA, INCLUÍDOS OS JUIZADOS ESPECIAIS

CONVOCAÇÃO DO 79º AO 85º CLASSIFICADO - CURSO DE DIREITO - AMPLA CONCORRÊNCIA - UBERLÂNDIA
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