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CIRCULAÇÃO IRRESTRITA – ANO XV – BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2022, Nº 115  

 

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: Alexandre Ramos Souza 

28/06/2022 
 

SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA 
 

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

PORTARIA CONJUNTA Nº 1.372/PR/2022 
 
Instala o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Nova Lima. 
 
O PRESIDENTE, o 3º VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS e o CORREGEDOR-GERAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhes confere o art. 21 da Resolução do Órgão Especial 
nº 873, de 19 de março de 2018, 
 
CONSIDERANDO a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder 
Judiciário, instituída pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ nº 125, de 29 de novembro de 2010; 
 
CONSIDERANDO que, em atendimento a essa política, foi editada a Resolução do Órgão Especial nº 873, de 19 de março de 
2018, que dispõe sobre a estrutura e o funcionamento do Núcleo Permanente de Métodos de Solução de Conflitos e 
estabelece normas para a instalação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania; 
 
CONSIDERANDO que a Comarca de Nova Lima possui, em funcionamento, a Central de Conciliação, conforme a Portaria da 
Presidência nº 1.570, de 30 de abril de 2004; 
 
CONSIDERANDO a existência de magistrados, servidores, estagiários e voluntários, na Comarca de Nova Lima, capacitados 
em mecanismos de solução de conflitos, em especial dos consensuais, como a mediação e a conciliação; 
 
CONSIDERANDO o que constou no Processo do Sistema Eletrônico de Informações - SEI nº 0457788-98.2022.8.13.0000, 
 
RESOLVEM: 
 
Art. 1º Fica instalado, no dia 29 de junho de 2022, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 
Nova Lima, integrado pelos setores de cidadania, pré-processual e processual. 
 
Art. 2º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 
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Belo Horizonte, 28 de junho de 2022. 
 
Desembargador GILSON SOARES LEMES, Presidente 
 
Desembargador NEWTON TEIXEIRA CARVALHO, 3º Vice-Presidente 
 
Desembargador AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO, Corregedor-Geral de Justiça 
 

PORTARIA Nº 5.621/PR/2022 
 
Designa Juíza Coordenadora e Juiz-Adjunto do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Nova 
Lima. 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 9º da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 125, de 29 de novembro de 2010, e o § 1º do art. 22 da Resolução do 
Órgão Especial nº 873, de 19 de março de 2018, 
 
CONSIDERANDO a Resolução do Órgão Especial nº 873, de 19 de março de 2018, que "dispõe sobre a estrutura e o 
funcionamento do Núcleo Permanente de Métodos de Solução de Conflitos, da Superintendência da Gestão de Inovação e do 
órgão jurisdicional da Secretaria do Tribunal de Justiça diretamente vinculado à Terceira Vice-Presidência, e estabelece 
normas para a instalação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania"; 
 
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 22, "caput" e § 1º, da Resolução do Órgão Especial nº 873, de 2018, os Centros 
Judiciários contarão com 1 (um) Coordenador, que será um magistrado em atividade, e Juízes-Adjuntos, se necessário, 
designados mediante Portaria do Presidente do Tribunal de Justiça; 
 
CONSIDERANDO a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Nova Lima, nos 
termos da Portaria Conjunta da Presidência nº 1.372, de 28 de junho de 2022; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de designar Juízes de Direito para exercerem as funções de Coordenador e Adjunto do 
referido Centro Judiciário; 
 
CONSIDERANDO o que constou no Processo do Sistema Eletrônico de Informações - SEI nº 0457788-98.2022.8.13.0000, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Fica designada a Juíza de Direito Maria Juliana Albergaria dos Santos Costa para exercer a função de Juíza 
Coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Nova Lima. 
 
Art. 2º Fica designado o Juiz de Direito Kleber Alves de Oliveira para exercer a função de Juiz-Adjunto do referido Centro. 
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Belo Horizonte, 28 de junho de 2022. 
 
Desembargador GILSON SOARES LEMES, Presidente 
 

PORTARIA Nº 5.622/PR/2022 
 
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, regido 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 0143157-28.2022.8.13.0000, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Fica designada a juíza leiga Tamara Stelmo Conforte para atuar junto ao 5º Juiz de Direito da 2ª Unidade Jurisdicional 
do Juizado Especial da Comarca de Juiz de Fora. 
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Art. 2º A juíza leiga designada nos termos do art. 1º desta Portaria deverá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 
publicação 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, 28 de junho de 2022. 
 
Desembargador GILSON SOARES LEMES, Presidente 
 

PORTARIA Nº 5.623/PR/2022 
 
Designa data para instalação da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Nova Lima. 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
1º da Resolução do Órgão Especial nº 993, de 8 de abril de 2022, 
 
CONSIDERANDO o que constou do processo da Comissão de Organização e Divisão Judiciárias nº 1.0000.22.067234-9/000 
(Sistema Eletrônico de Informações - SEI nº 0394893-38.2021.8.13.0000) e, ainda, o que ficou decidido pelo próprio Órgão 
Especial em sessão realizada no dia 6 de abril de 2022, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Fica designado o dia 29 de junho de 2022, às 10h30, para a realização da audiência solene de instalação da 2ª Vara 
Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Nova Lima. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Belo Horizonte, 28 de junho de 2022. 
 
Desembargador GILSON SOARES LEMES, Presidente 
 

 
ATO DO PRESIDENTE, DESEMBARGADOR GILSON SOARES LEMES, REFERENTE À DIRETORIA EXECUTIVA DE 

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
 

MAGISTRATURA 
 

Autorizando o retorno do Juiz de Direito Magid Nauef Láuar, atualmente exercendo a Presidência da Anamages, à jurisdição da 
1ª Vara de Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Belo Horizonte a partir de 1º. 07.2022. 
 
 

ATOS DO SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA, DESEMBARGADOR JOSÉ 
ARTHUR DE CARVALHO PEREIRA FILHO, REFERENTES À DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE 

RECURSOS HUMANOS  
  

MAGISTRATURA 
 

Deferindo aos seguintes Desembargadores/JD Convocado, o que indica, nos termos da legislação vigente: 
- Agostinho Gomes de Azevedo, 03 (três) dias úteis de compensação, no período de 01.07.22 a 05.07.22. 
- Bitencourt Marcondes, 02 (dois) dias úteis de compensação, no período de 11.07.22 a 12.07.22.  
- José Luiz de Moura Faleiros, 01 (um) dia útil de compensação, no dia 30.06.22. 
- Wilson Benevides, licença-saúde, no período de 20.06.22 a 24.06.22. 
 
 

ATOS DO JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA, DR. CÁSSIO AZEVEDO FONTENELLE, REFERENTES À DIRETORIA 
EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  

 
MAGISTRATURA 

 
Designando os Juízes de Direito abaixo relacionados, para atuarem como cooperadores do Projeto Pontualidade, nos termos 
da legislação vigente conforme segue: 

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

Geraldo David Camargo Projeto Pontualidade Mateus Leme – 1ª Vara Cível, Criminal e da 
Infância e da Juventude 

05.05.2022 a 30.06.2022 

Joaquim Morais Júnior Projeto Pontualidade Mateus Leme – 1ª Vara Cível, Criminal e da 
Infância e da Juventude 

05.05.2022 a 30.06.2022 

 
Dispensando a Juíza de Direito Raquel Agreli Melo, titular da 6ª Vara Cível de Uberaba, de responder pela 2ª Vara de Família e 
Sucessões da mesma comarca, a partir de 24/06/2022. 
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Designando os Juízes de Direito de Uberaba abaixo relacionados, para responderem pela 2ª Vara de Família e Sucessões de 
Uberaba, a partir de 24.06.2022, nos termos da legislação vigente, conforme segue: 
- Andreísa Alvarenga Martinoja Alves, titular da 1ª Vara de Família e de Sucessões - 24.06.2022 a 24.07.2022; 26.08.2022 a 
26.09.2022; 29.10.2022 a 29.11.2022; 31.12.2022 a 31.01.2023; 
- Sidnei Ponce, titular da 3ª Vara de Família e Sucessões de Uberaba - 25.07.2022 a 25.08.2022; 27.09.2022 a 28.10.2022; 
30.11.2022 a 30.12.2022. 
 
Designando os Juízes de Direito abaixo relacionados para cooperarem 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) 

Rodrigo de Carvalho 
Assumpção  Patos de Minas – 4ª Vara Cível Teófilo Otoni – 2ª Vara Cível 18.08.2022 a 01.09.2022 

Leonardo Guimarães Moreira  
Pedro Leopoldo – Unidade 
Jurisdicional do Juizado Especial 

Teófilo Otoni – 2ª Vara Cível 
16.08.2022 a 13.09.2022 

 
Designando os Juízes de Direito de Uberaba, Sidnei Ponce, titular da 3ª Vara de Família e Sucessões de Uberaba e Andreísa 
Alvarenga Martinoja Alves, titular da 1ª Vara de Família e de Sucessões para cooperarem mutuamente, a partir de 24.06.2022, 
nos termos da legislação vigente. 
 
Designando o Juiz de Direito abaixo relacionado para cooperar no mutirão Projef, na comarca indicada, conforme segue, nos 
termos da legislação vigente, em prorrogação ao ato publicado em 23.05.2022. Fica estabelecido que a referida cooperação foi 
autorizada nos termos da Resolução 945/2020 (art. 8º, inciso VII, alínea “a”). 

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

Felipe Ceolin Lírio Ipanema – 2ª Vara Cível, Criminal e 
da Infância e da Juventude 

Uberaba – 4ª Vara Cível 05.11.2021 a 27.07.22022 

 
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) 

Felipe Manzanares Tonon Bom Sucesso – Vara Única Nepomuceno – Vara Única 15.07.2022 a 22.07.2022 

 
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) 

Pedro Fernandes Alonso Alves 
Pereira 

Várzea da Palma – 2ª Vara Cível, 
Criminal e da Infância e da 
Juventude 

Curvelo – Vara Criminal e da 
Infância e da Juventude 

07.07.2022 a 15.12.2022 

 
Designando os Juízes de Direito abaixo relacionados para cooperarem 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 "a"). 

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

Fernanda Pereira Bento 
080º JDS - Cooperadora 
CENTRASE Cível Belo Horizonte 

Mateus Leme - 2ª Vara Cível, 
Criminal e de Execuções Criminais 29/06/2022  a  29/08/2022 

Christina Bini Lasmar Belo Horizonte - 033º Juiz de 
Direito Auxiliar 

Mateus Leme - 2ª Vara Cível, 
Criminal e de Execuções Criminais 29/06/2022  a  29/08/2022 

Fernanda Machado de 
Moura Três Corações - 2ª Vara Cível 

Mateus Leme - 2ª Vara Cível, 
Criminal e de Execuções Criminais 29/06/2022  a  13/08/2022 

José Afonso Neto Sabará - Unidade Jurisdicional do 
Juizado Especial 

Mateus Leme - 2ª Vara Cível, 
Criminal e de Execuções Criminais 29/06/2022  a  13/08/2022 

 
Deferindo ao Juiz de Direito abaixo relacionado licença paternidade, nos termos da legislação vigente: 

Magistrado / Lotação Período Substituta 

Maurício da Cruz Rossato 
112º JDS, respondendo pela Comarca de Pompéu 18.06 a 09.07.2022 

Rachel Cristina Silva Viégas 
2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Criminais da 
Comarca de Pitangui 

 
Deferindo ao Juiz de Direito, abaixo relacionado, licença para acompanhar pessoa da família, nos termos da legislação vigente: 

Magistrado / Lotação Dia Substituto 

José Carlos de Matos 
U.J. do Juizado Especial - 2º JD 
Comarca de Ipatinga 

24.06.2022 
Ronaldo Souza Borges 
U.J. do Juizado Especial - 1º JD 
Comarca de Ipatinga 
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Designando o Juiz de Direito Armando Barreto Marra, titular da 1ª Vara Cível da Comarca de São João del Rei, para substituir 
o 74º Juiz de Direito Substituto Arthur Eugênio de Souza, que responde pela Comarca de Entre Rios de Minas, em gozo de 
férias regulamentares no período de 26.06 a 30.06.2022, ficando retificada a publicação no DJe de 10.12.2021, nos termos da 
legislação vigente. 
 
Designando o Juiz de Direito Leonardo Antônio Bolina Filgueiras, titular da 2ª Vara Criminal de Betim, para responder pelo 
Cargo de Juiz de Direito da comarca de Juatuba, a partir de 28.06.2022, até o provimento, nos termos da legislação vigente. 

 
2ª INSTÂNCIA 

 
Exonerando: 
- Camila Silva Gonzaga Ribeiro Queiroz, TJ-7324-7, a partir de 27/06/2022, do cargo de Assessor Judiciário, PJ-AS-01, AS-
L125, PJ-77, do Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel Fleck, convocada para compor, em substituição, a 8º Câmara 
Criminal, ficando retificada a Portaria nº5810/2022, publicada em 28/6/2022 no DJe de 27/6/2022 (Portaria nº 5838/2022-SEI); 
- Daniela David Kumaira, TJ-2609-6, a partir de 27/06/2022, do cargo de Assessor Judiciário, PJ-AS-01, AS-A290, PJ-77, do 
Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel Fleck, convocada para compor, em substituição, a 8ª Câmara Criminal, ficando 
retificada a Portaria nº5806/2022, publicada em 28/6/2022 no DJe de 27/6/2022 (Portaria nº 5834/2022-SEI) 
- Frederico César Victoriano, TJ-10.827-4, a partir de 27/06/2022, do cargo de Assistente Judiciário, PJ-AI-03, JU- A193, PJ-41, 
do Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel Fleck, convocada para compor, em substituição, a 8ª Câmara Criminal, ficando 
retificada a Portaria nº5816/2022, publicada em 28/6/2022 no DJe de 27/6/2022 (Portaria nº 5839/2022-SEI); 
- Júlia Machado, matrícula TJ-10.277-2, a partir de 27/06/2022, do cargo de Assistente Judiciário, PJ-AI-03, JU-A194, PJ-41, 
do Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel Fleck, convocada para compor, em substituição, a 8ª Câmara Criminal, ficando 
retificada a Portaria nº5817/2022, publicada em 28/6/2022 no DJe de 27/6/2022 (Portaria nº 5840/2022-SEI) 
- Marina de Freitas Bitencourt, PJPI - 27.329-2, a partir de 27/06/2022, do cargo de Assessor Judiciário, PJ-AS-01, AS-A289, 
PJ-77, do Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel Fleck, convocada para compor, em substituição, a 8ª Câmara Criminal, 
ficando retificada a Portaria nº5803/2022, publicada em 28/6/2022 no DJe de 27/6/2022 (Portaria nº 5832/2022-SEI); 
- Renata Cheick Figueiredo Teixeira, TJ-3258-1, a partir de 27/06/2022, do cargo de Assessor Judiciário, PJ-AS-01, AS-A291, 
PJ-77, do Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel Fleck, convocada para compor, em substituição, a 8ª Câmara Criminal, 
ficando retificada a Portaria nº5807/2022, publicada em 28/6/2022 no DJe de 27/6/2022 (Portaria nº 5836/2022-SEI). 
 
Ficam os seguintes servidores, autorizados a ingressar em regime de teletrabalho neste Tribunal: 
- Anna Caroline Nunes Santiago, TJ 8441-8, lotada na Coordenação de Provimento e Concessões na Secretaria do Tribunal – 
CORSET (Portaria nº 5843/2022-SEI); 
- Edilane Aparecida Fernandes Martins, TJ 8787-4, lotada na Coordenação de Provimento e Concessões na Secretaria do 
Tribunal – CORSET (Portaria nº 5831/2022-SEI); 
- Fabiano Fahel Frederico, TJ 7577-0, lotado na Coordenação de Provimento e Concessões na Secretaria do Tribunal-
CORSET (Portaria nº 5833/2022-SEI); 
- Lúcia Alvarenga Canaan Ribeiro, TJ 6227-3, lotada na Gerência de Orientação e Fiscalização do Foro Judicial – GEFIS 
(Portaria nº 5837/2022-SEI); 
- Valéria Valle Vianna, TJ 0987-8, lotada na Coordenação Administrativa de Formação I - COFOR I (Portaria nº 5825/2022-
SEI). 
 
Nomeando: 
- Camila Silva Gonzaga Ribeiro Queiroz, Oficial Judiciário C, TJ-7324-7, para o cargo em comissão de Assessor Judiciário, PJ-
AS-01, AS-L125, PJ-77, por indicação do Juíza de Direito Maria Isabel Fleck, convocada para compor, em substituição, a 9ª 
Câmara Criminal (Portaria nº 5878/2022-SEI); 
- Daniela David Kumaira, TJ-2609-6, para o cargo de Assessor Judiciário, PJ-AS-01, AS-A290, PJ-77,  por indicação da Juíza 
de Direito Maria Isabel Fleck, convocada para compor, em substituição, a 9ª Câmara Criminal (Portaria nº 5875/2022-SEI); 
- Frederico César Victoriano,  TJ-10827-4, para o cargo  de Assistente Judiciário, PJ-AI-03, JU-A193, PJ-41, por indicação da 
Juíza de Direito Maria Isabel Fleck, convocada para compor, em substituição, a 9ª Câmara Criminal (Portaria nº 5858/2022-
SEI); 
- Júlia Machado, TJ-10277-2, para o cargo de Assistente Judiciário, PJ-AI-03, JU-A194, PJ-41, por indicação da Juíza de 
Direito Maria Isabel Fleck, convocada para compor, em substituição, a 9ª Câmara Criminal (Portaria nº 5879/2022-SEI); 
- Marina de Freitas Bitencourt, PJPI 27.329-2, para o cargo de Assessor Judiciário, PJ-AS-01, AS-A289, PJ-77, por indicação 
da Juíza de Direito Maria Isabel Fleck, convocada para compor, em substituição, a 9ª Câmara Criminal (Portaria nº 5874/2022-
SEI); 
- Renata Cheik Figueiredo Teixeira, TJ-3258-1, para o cargo de Assessor Judiciário, PJ-AS-01, AS-A291,  PJ-77, por indicação 
da Juíza de Direito Maria Isabel Fleck, convocada para compor, em substituição, a 9ª Câmara Criminal (Portaria nº 5859/2022-
SEI). 
 

1ª INSTÂNCIA 
 
Ficam os seguintes servidores, autorizados a ingressar em regime de teletrabalho neste Tribunal: 
- Adriana Esteves Bessa de Oliveira, PJPI 07.114-2, lotada na 2ª Vara Cível da comarca de Vespasiano (Portaria nº 
5826/2022-SEI); 
- Juliana Vieira de Araújo, PJPI 23.522-6, lotada na 4ª Vara Cível da comarca de Poços de Caldas (Portaria nº 5823/2022-SEI); 
- Rita de Cassia da Cruz, PJPI 02.856-3, lotada na 25ª Vara Cível da comarca de Belo Horizonte (Portaria nº 5828/2022-SEI). 
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Exonerando: 
- Clarice Elisa Fernandes Rocha e Silva, PJPI 31.092-0, do cargo de provimento em comissão de Assessor de Juiz, PJ-AS-04, 
AZ-A859, PJ-56, da comarca de Santa Bárbara (Portaria nº 5865/2022-SEI); 
- Isabela Cristina Ribeiro Silva, PJPI 30.651-4, a partir de 24/06/2022, do cargo de provimento em comissão de Assessor de 
Juiz, PJ-AS-04, AZ-A919, PJ-56, da comarca de Rio Paranaíba (Portaria nº 5868/2022-SEI). 
 
Nomeando: 
- Clarice Elisa Fernandes Rocha e Silva, PJPI 31.092-0, para o cargo de Assessor de Juiz, PJ-AS-04, AZ-A919, PJ-56, 
mediante indicação do Juiz de Direito Substituto Luís Mário Leal Salvador Caetano, que responde pela comarca de Rio 
Paranaíba (Portaria nº 5866/2022-SEI); 
- Pedro Vitor Mozzaquatro Bosso, PJPI 30.756-1, para o cargo de Assessor de Juiz, PJ-AS-04, AZ-A15, PJ-56, mediante 
indicação do Juiz de Direito Eduardo Soares de Araújo, que responde pela 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude 
da comarca de Andradas (Portaria nº 5862/2022-SEI). 
 
 

CONSELHO DE SUPERVISÃO E GESTÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 
 

GERÊNCIA DE SUPORTE AOS JUIZADOS ESPECIAIS 
 

SELEÇÃO PÚBLICA PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE JUÍZES LEIGOS NO SISTEMA DOS 
JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL E DO INTERIOR.  

 
EDITAL N° 001/2019 

 
CONVOCAÇÃO PARA O MÓDULO PRÁTICO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 

 
Ficam CONVOCADOS os candidatos abaixo relacionados, aprovados no módulo Teórico do Curso de Capacitação da Seleção 
Pública para Formação de Cadastro de Reserva de Juízes Leigos no Sistema dos Juizados Especiais da Capital e do Interior, 
para fins de comprovação de requisitos exigidos ao exercício da função e preenchimento de ficha cadastral, conforme item 
15.5.6 do edital em epígrafe:  
 

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO GERAL 

CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO GERAL COMARCA 

Janaina Ferreira Da Silva Santos  83ª 

Belo Horizonte 

Anna Júlia Dos Anjos Silva Matos  84ª 

Marina Reis Coimbra  85ª 

Marina Nogueira Resende Silva  86ª 

Ana Carolina Rodrigues Jacomino  88ª 

Byanka Da Silva Morais 89ª 

Sarah Figueiredo Álvares Da Silva  90ª 

Henrique Dourado De Campos  91 

Isabelle Monique Ferrarezi  92ª 

Bráulio Pedercini De Castro  93ª 

Alberto David Jardim Decat Junior  94ª 

Rafael Nazário Martins  95ª 

Hugo Camargos Lima  96ª 

Fúlvio Alvarenga Sampaio  97ª 

Talita Rodrigues Grossi  98ª 

Thais Mara Monserrat Silva  99ª 

Otavio Henrique Vilela De Melo  3ª  
Itaúna Emanuelle Lopes CarvalhoARVALHO  4º 

Thais De Faria Andrade Costa  6ª 
Pedro Leopoldo 

Carolina Borges De Miranda  7ª 

Gleidianne De Brito Santos  10ª  
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Dayane De Brito Rocha  11ª Uberaba 

Renata Perígolo Vicente  12ª 

Fernando Henrique Cardoso  13ª 

Wendylania Ariane Borges  14ª 

Rejane Muratori Zapalá Pimentel  4ª  
Viçosa 

 Rebeca Cumming Nossa  5ª 

 
A presente convocação visa finalizar a última fase do certame, Curso de Capacitação, de caráter apenas eliminatório, 
nos termos da alínea “d” do item 8 do edital 01/2019 e formar cadastro de reserva de candidatos aptos à designação, 
de forma a tornar mais célere a reposição em caso de surgimento de vagas. 
 
Ressalta-se que a presente convocação não gera direito à designação, visto que esta somente se dará nos casos em 
que houver dispensa de juízes leigos na Comarca para a qual candidato apto se inscreveu, levando em consideração o 
prazo de validade do Concurso, a rigorosa ordem de classificação e a disponibilidade orçamentária do TJMG. 
 
Os documentos deverão ser encaminhados, exclusivamente, pelo Sistema Eletrônico de Informação – SEI, por meio de 
peticionamento como usuário externo, até o dia 1 de julho de 2022. A tempestividade da apresentação dos documentos será 
aferida pela data do peticionamento com respectiva assinatura. 
 
O modelo da ficha cadastral mencionado no item 15.5.6 e da declaração mencionada, na alínea i do mesmo item, estarão 
disponíveis para preenchimento no SEI e as respectivas orientações serão encaminhados aos candidatos por correio eletrônico 
informado no ato da inscrição desta seleção pública. 
 
Não será aceita a apresentação de documentos via fax, telegrama, correio, correio eletrônico, pessoalmente, ou outro meio 
não especificado nesta Convocação. 
 
Após aprovação da documentação constante do item 15.5.6 pela GEJESP/CONSJESP, os candidatos serão orientados, por 
correio eletrônico informado no ato da inscrição desta seleção pública, quanto à realização do módulo prático, que será 
realizado na Comarca para qual o candidato se inscreveu. 
 
Não havendo manifestação no prazo mencionado, conforme previsto no item 15.5.8 do edital em epígrafe, os candidatos serão 
considerados eliminados e terão seus nomes retirados da lista de classificados da Seleção Pública para Formação de Cadastro 
de Reserva de Juízes Leigos no Sistema dos Juizados Especiais da Capital e do Interior. 
 
Caso Vossa Senhoria não se interesse pela presente convocação, pedimos que se manifeste, com a maior brevidade 
possível, sobre sua desistência, por e-mail, ao endereço eletrônico juizleigogejesp@tjmg.jus.br. 
 
Outros esclarecimentos, se necessários, poderão ser obtidos junto à Gerência de Suporte aos Juizados Especiais, pelo 
endereço eletrônico juizleigogejesp@tjmg.jus.br. 
 
Por fim, considerando o momento de Saúde Pública atual, reafirmamos a importância de Vossa Senhoria aguardar, por 
e-mail, todas as orientações para a realização do módulo prático, não comparecendo ao Juizado Especial da Comarca 
a fim de obtê-las. 
 
Belo Horizonte, 14 de junho de 2022.  
 

ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS 

 
28 de junho de 2022 

 
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 

 
28 de junho de 2022 

 
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 
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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 
28.06.2022 

 
Contrato – Extrato 
 
Appa Serviços Temporários E Efetivos Ltda.  - Ct. 213/2022 (9341989) de 27.06.2022 – Processo 111/2022 – SEI 0458931-
25.2022.8.13.0000 -  Objeto: Prestação, de forma contínua, de serviços de apoio administrativo e suporte operacional, a serem 
executados nas dependências do TRIBUNAL. – Vigência: 01.07.2022 a 30.06.2023  – Valor do Termo: R$  10.466.340,36 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.  
 
Criart Serviços De Terceirização De Mão De Obra Ltda. – Ct. 206/2022 (9341867) de 27.06.2022 – Processo 275/2022  – SEI 
0454896-22.2022.8.13.0000   -  Objeto: Prestação, de forma contínua, de serviços continuados de limpeza, conservação, 
higienização, jardinagem, copeiragem, recepção, apoio operacional e de desinfecção de reservatórios e caixas d’água, a serem 
executados nas dependências das diversas edificações e áreas do TRIBUNAL,localizadas no interior do Estado de Minas 
Gerais. – Vigência: 27.06.2022 a 26.06.2023  – Valor do Termo: R$   35.489.974,56, sendo   R$ 10.908.559,44 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$ 24.581.415,12 
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.  
 
WM Portas Empreendimentos em Móveis Planejados Ltda. - EPP. - Ct. 209/2022 (9341868) de 28.06.2022 – Processo 
191/2022 – SEI 0455218-42.2022.8.13.0000 -  Objeto: Aquisição de mobiliários de madeira. - Lote 01. – Vigência: 28.06.2022 a 
27.09.2023  – Valor do Termo: R$  106.763,40  na Dotação Orçamentária nº.   4031.02.061.706.4395.4.4.90.52.14  ou em 
outra que vier a ser consignada para este  fim.  
 
WM Portas Empreendimentos em Móveis Planejados Ltda. - EPP. - Ct. 210/2022 (9341869) de 28.06.2022 – Processo 
191/2022 – SEI 0455873-14.2022.8.13.0000 -  Objeto: Aquisição de mobiliários de madeira. - Lote 02. – Vigência: 28.06.2022 a 
27.09.2023  – Valor do Termo: R$  35.587,80 na Dotação Orçamentária nº.   4031.02.061.706.4395.4.4.90.52.14  ou em outra 
que vier a ser consignada para este  fim.  
 
Termo Aditivo – Contrato – Extrato 
 
GP Distribuidora de Alimentos Ltda. - ME. –  2ºTA  de 27.06.2022  ao Ct. 313/2021 (9315590) de 14.12.2021 – Processo 
749/2021 –  SEI 0391995-18.2022.8.13.0000 -  Objeto: Acréscimo de objeto e de valor. – Vigência: 01.07.2022 a 03.01.2023 – 
Valor do Termo R$ 8.334,78 na Dotação Orçamentária nº. 4031.02.061.706.4395.3.3.90.30.08 ou em outra que vier a ser 
consignada para este fim.  
 
Alcance Engenharia e Construção Ltda. –  1ºTA  de 27.06.2022  ao Ct. 219/2021 (9292291) de 16.09.2021 – Processo 
433/2021 –  SEI 0346957-80.2022.8.13.0000 -  Objeto: Alteração de objeto e de valor. – Vigência: 27.06.2022 a 03.05.2024  – 
Valor do Termo R$ 27.578,78 na Dotação Orçamentária nº. 4031.02.061.706.2091.4.4.90.51.03 ou em outra que vier a ser 
consignada para este fim.  
 
A Desinsetizadora e Desentupidora Real Tox - Eireli - ME. –  3ºTA  de 27.06.2022  ao Ct. 175/2020 (9256036) de 21.07.2020 – 
Processo 333/2020 –  SEI 0195127-67.2022.8.13.0000 -  Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e reajuste contratual.– 
Vigência: 21.07.2022 a 20.07.2023  – Valor do Termo R$ 55.790,12 na Dotação Orçamentária nº. 
4031.02.061.706.4395.3.3.90.39.61 ou em outra que vier a ser consignada para este fim.  
 
Rangap Distribuidora de Alimentos Ltda - ME. –  2ºTA  de 28.06.2022  ao Ct. 314/2021 (9315593) de 08.12.2021 – Processo 
749/2021 –  SEI 0392297-47.2022.8.13.0000 -  Objeto: Acréscimo de objeto e de valor.– Vigência: 01.07.2022 a 03.01.2023 – 
Valor do Termo R$ 7.779,89 na Dotação Orçamentária nº. 4031.02.061.706.4395.3.3.90.30.08 ou em outra que vier a ser 
consignada para este fim.   
 
Rangap Distribuidora De Alimentos Ltda. - ME. – 1ºTA  de 28.06.2022  ao Ct. 323/2021 (9317681) de 27.12.2021 – Processo 
925/2021 –  SEI 0392850-94.2022.8.13.0000 -  Objeto: Acréscimo de objeto e de valor. – Vigência: 01.07.2022 a 03.01.2023 – 
Valor do Termo R$ 131,56 na Dotação Orçamentária nº. 4031.02.061.706.4395.3.3.90.30.08 ou em outra que vier a ser 
consignada para este fim.  
 
Rangap Distribuidora De Alimentos Ltda. - ME. – 1ºTA  de 28.06.2022  ao Ct. 324/2021 (9317684) de 27.12.2021 – Processo 
984/2021 –  SEI 0392946-12.2022.8.13.0000 -  Objeto: Acréscimo de objeto e de valor. – Vigência: 01.07.2022 a 03.01.2023 – 
Valor do Termo R$ 3.492,38 na Dotação Orçamentária nº. 4031.02.061.706.4395.3.3.90.30.08 ou em outra que vier a ser 
consignada para este fim.   
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General Motors Do Brasil Ltda.  – 1ºTA de 28.06.2022 ao Ct. 093/2022 (9327279) de 05.04.2022 - SEI 0451792-
22.2022.8.13.0000 – Objeto: Alteração de preâmbulo e alteração de cláusula. – Vigência: 28.06.2022 a 04.04.2023.  – Valor do 
Termo: Sem alteração.  
 
Termo de Apostilamento – Contrato – Extrato 
 
Antônio Olímpio Teixeira e Conceição Teodora Teixeira. - 1º Termo de Apostilamento de 27.06.2022 ao Ct. 164/2015 
(9051469) de 24.06.2015. – Processo 899/2015 – SEI 0388744-89.2022.8.13.0000 – Objeto: Reajuste contratual. – Valor do 
Termo: R$ 4.001,40 na Dotação Orçamentária nº. 4031.02.061.706.2091.3.3.90.36.11 ou em outra que vier a ser consignada 
para este fim.  
 
Projeta Consultoria e Serviços Ltda. – 2ºTA de 08.09.2021 ao Ct. 176/2019 (9219625) de 16.07.2019– Processo 232/2019 - 
SEI 0046516-12.2021.8.13.0000- Objeto: Acréscimo de objeto, de valor e inclusão de cláusula. – Vigência: 08.09.2021 a 
12.12.2022. – Valor do Termo: R$ 164.600,00 na Dotação Orçamentária nº. 4031.02.061.706.2091.4.4.90.39.81 ou em outra 
que vier a ser consignada para este fim. (Republicado por incorreção)  
 
Termo de Rescisão – Contrato 
 
Diego Átila da Silva Pereira e Polyane Virginia da Silva Pereira. – SEI 0107023-02.2022.8.13.0000 – Objeto: Rescisão do Ct. 
534/2013 (9050901) de 18.02.2014,  que tem como objeto a locação do ponto comercial, destinado à instalação e ao 
funcionamento do Arquivo Judicial do Fórum da Comarca de Abaeté/MG, a partir de 27.06.2022.    
 
Convênio – Extrato 
 
Município de Belo Oriente/MG.  – Acordo de Cooperação Técnica nº 142/2022 de 21.06.2022 – SEI   - Objeto: Estabelecimento 
de mútua cooperação entre os partícipes, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas, que propiciem a promoção da 
integração dos estagiário(a)(s)s no mercado de trabalho e sua formação profissional. – Vigência: 21.06.2022 a 31.01.2025, 
ficando rescindido o Convênio nº 284/2018 apartir de 21.06.2022. - Valor do Termo: Sem ônus para o Tribunal.  
 

GERÊNCIA DE COMPRA DE BENS E SERVIÇOS 
Gerente: Henrique Esteves Campolina Silva 

28.06.2022 
 

Comissão Permanente de Licitação 
Julgamento de Habilitação 

 
Licitação nº 084/2022 
Modalidade: Tomada de Preços 
Processo nº 253/2022 
Processo SIAD nº 247/2022 
Objeto: reforma do sistema de ar condicionado do fórum da Comarca de Pouso Alegre 
 
Foi julgada habilitada a empresa: 
 
- Tecno Térmica Engenharia Ltda. 
 

Abertura de envelope de proposta 
 
Licitação nº 084/2022 
Modalidade: Tomada de Preços 
Processo nº 253/2022 
Processo SIAD nº 247/2022 
Objeto: reforma do sistema de ar condicionado do fórum da Comarca de Pouso Alegre 
 
A Comissão Permanente de Licitação do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais comunica aos interessados que a 
sessão pública de abertura do envelope de proposta apresentado pela única empresa habilitada na licitação acima identificada 
ocorrerá no dia 30/06/2022, às 13h, na Rua Gonçalves Dias, 1.260 - Funcionários - Belo Horizonte/MG. 
 

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: Alexandre Ramos Souza, Cargo: Chefe de Gab. do Presidente, Destino: Manhuaçu - MG, Atividade Desenvolvida: 
Participara das Solenidades de Lançamento da Pedra Fundamental em Abre Campo e Palma., Data saída: 19/06/2022, Data 
retorno: 20/06/2022, Qt. Diárias: "1,5".  
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Nome: Álvaro Elias Pires Dominato, Cargo: Assessor de Juiz, Destino: Belo Horizonte - MG, Atividade Desenvolvida: Referente 
a convocação para a Turma 3 do Curso ¿Justiça Restaurativa: noções básicas e Processos Circulares¿, que ocorrerá na EJEF 
(Belo Horizonte), iniciando-se às 8h30m do dia 20 de junho, finalizando-se às 12h30m do dia 23 de junho de 2022., Data saída: 
19/06/2022, Data retorno: 23/06/2022, Qt. Diárias: "4,5".  
Nome: André Luiz Polydoro, Cargo: Juiz de Segunda Entrância, Destino: Itajubá - MG, Atividade Desenvolvida: Cooperação em 
Vara Criminal de Itajubá, Data saída: 12/07/2022, Data retorno: 13/07/2022, Qt. Diárias: "1,5".  
Nome: Andrea Castelo Branco Carvalho, Cargo: Oficial de Apoio Judicial D, Destino: Montes Claros - MG, Atividade 
Desenvolvida: Perícia Médica., Data saída: 24/02/2022, Data retorno: 25/02/2022, Qt. Diárias: "1,5".  
Nome: Angelo Laudelino Trindade da Silva, Cargo: Militar Cedido ao TJMG, Destino: Rio Espera - MG, Atividade Desenvolvida: 
Realizar atividade de segurança institucional, conforme convênio entre TJMG e PMMG, em cumprimento à OSv 015/2020., 
Data saída: 27/05/2022, Data retorno: 27/05/2022, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Angelo Laudelino Trindade da Silva, Cargo: Militar Cedido ao TJMG, Destino: Rio Espera - MG, Atividade Desenvolvida: 
Realizar atividade de segurança institucional, conforme convênio entre TJMG e PMMG, em cumprimento à OSv 015/2020., 
Data saída: 29/05/2022, Data retorno: 29/05/2022, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Belmiro de Paula Marques Neto, Cargo: Técnico Judiciário B, Destino: Varginha - MG, Atividade Desenvolvida: 
CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA COMARCA: TRÊS CORAÇÕES, VARGINHA,   ITAJUBÁ, CACHOEIRA DE MINAS  E 
SANTA RITA DO SAPUCAI., Data saída: 13/06/2022, Data retorno: 15/06/2022, Qt. Diárias: "2,5".  
Nome: Carlos Renato de Oliveira Corrêa, Cargo: Juiz de Segunda Entrância, Destino: Belo Horizonte - MG, Atividade 
Desenvolvida: Convocação para o curso "9º Congresso das APAC's", a se realizar nos dias 22 a 25.06.2022., Data saída: 
21/06/2022, Data retorno: 26/06/2022, Qt. Diárias: "4".  
Nome: Cássio Azevedo Fontenelle, Cargo: Juiz de entrância especial, Destino: Montes Claros - MG, Atividade Desenvolvida: 
Solenidades. Instalações de varas., Data saída: 01/06/2022, Data retorno: 03/06/2022, Qt. Diárias: "2,5".  
Nome: Cássio Macedo Silva, Cargo: Juiz de Segunda Entrância, Destino: Estrela do Sul - MG, Atividade Desenvolvida: Cumprir 
expediente por força de designação da Presidência para responder pela Vara Única da Comarca de Estrela do Sul de 
16.3.2020 até o provimento, Data saída: 13/07/2022, Data retorno: 14/07/2022, Qt. Diárias: "1,5".  
Nome: Clodoaldo Folgado Pinheiro, Cargo: Técnico Judiciário C, Destino: Montes Claros - MG, Atividade Desenvolvida: 
Fiscalização / Medição de obras na comarca de Montes Claros., Data saída: 04/07/2022, Data retorno: 06/07/2022, Qt. Diárias: 
"2,5".  
Nome: Edson Geraldo Ladeira, Cargo: Juiz de entrância especial, Destino: Mar de Espanha - MG, Atividade Desenvolvida: O 
MAGISTRADO ESTÁ RESPONDENDO TAMBÉM PELA COMARCA DE MAR DE ESPANHA E NECESSITA DE SE 
DESLOCAR PARA REFERIDA COMARCA PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS E PROLAÇÃO DE DESPACHOS, 
DECISÕES E SENTENÇAS., Data saída: 11/07/2022, Data retorno: 11/07/2022, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Eduardo Pimenta Pedro, Cargo: Militar Cedido ao TJMG, Destino: Três Corações - MG, Atividade Desenvolvida: 
Realizar atividade de segurança institucional, conforme convênio entre TJMG e PMMG, em cumprimento à OSv 078/2022., 
Data saída: 18/06/2022, Data retorno: 18/06/2022, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Eduardo Rocha Batista, Cargo: Militar Cedido ao TJMG, Destino: Guaxupé - MG, Atividade Desenvolvida: Realizar 
atividade de segurança institucional, conforme convênio entre TJMG e PMMG, em cumprimento à OSv 011/2022, mesmo no 
decorrer da pandemia de COVID-19., Data saída: 02/06/2022, Data retorno: 08/06/2022, Qt. Diárias: "6,5".  
Nome: Ercilia da Conceição Nunes Caldeira, Cargo: Técnico Judiciário C, Destino: Pará de Minas - MG, Atividade 
Desenvolvida: Fiscalização da obra de construção do novo prédio do Fórum da comarca de PARÁ DE MINAS, Data saída: 
08/07/2022, Data retorno: 08/07/2022, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Ercilia da Conceição Nunes Caldeira, Cargo: Técnico Judiciário C, Destino: Pará de Minas - MG, Atividade 
Desenvolvida: Fiscalização da obra de construção do novo prédio do Fórum da comarca de PARÁ DE MINAS, Data saída: 
12/07/2022, Data retorno: 13/07/2022, Qt. Diárias: "1,5".  
Nome: Ernane Barbosa Neves, Cargo: Juiz de entrância especial, Destino: Belo Horizonte - MG, Atividade Desenvolvida: 
CONVOCAÇÃO NR 9403649 - TJMG - ADM/GMF, DATADO DE 06 DE JUNHO DE 2022, PARA REUNIÃO DO GMF NO DIA 
13 DE JUNHO DE 2022 AS 13:00 HORAS., Data saída: 13/06/2022, Data retorno: 14/06/2022, Qt. Diárias: "1,5".  
Nome: Fernando Eustáquio dos Santos, Cargo: Militar Cedido ao TJMG, Destino: Paraopeba - MG, Atividade Desenvolvida: 
Vistoria para avaliação dos sistemas preventivos de segurança contra incêndio e pânico no fórum da comarca de Paraopeba, 
Abaeté, Serro e Diamantina, em atendimento às Comunicações Internas 7619240, 9437259, 7776584 e 7776700., Data saída: 
04/07/2022, Data retorno: 08/07/2022, Qt. Diárias: "4,5".  
Nome: Fernando Eustáquio dos Santos, Cargo: Militar Cedido ao TJMG, Destino: São Gotardo - MG, Atividade Desenvolvida: 
Vistoria para avaliação dos sistemas preventivos de segurança contra incêndio e pânico no fórum da comarca de São Gotardo, 
em atendimento a CI 9400341., Data saída: 21/06/2022, Data retorno: 23/06/2022, Qt. Diárias: "2,5".  
Nome: Gilson Soares Lemes, Cargo: Desembargador, Destino: Uberlândia - MG, Atividade Desenvolvida: Inauguração do 
Fórum de Monte Carmelo., Data saída: 10/06/2022, Data retorno: 10/06/2022, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Glayson Alves de Amorim, Cargo: Militar Cedido ao TJMG, Destino: Abre-Campo - MG, Atividade Desenvolvida: 
Realizar atividade de segurança institucional., Data saída: 18/06/2022, Data retorno: 20/06/2022, Qt. Diárias: "2,5".  
Nome: Gustavo Celso da Fonseca, Cargo: Técnico Judiciário B, Destino: Conceição das Alagoas - MG, Atividade 
Desenvolvida: Vistoria para acompanhamento da obra de reforma e ampliação do Fórum da comarca de Conceição das 
Alagoas e da obra de construção do prédio do Fórum da comarca de Ituiutaba/MG, Data saída: 11/07/2022, Data retorno: 
13/07/2022, Qt. Diárias: "2,5".  
Nome: Gustavo Cesar Sant'Ana, Cargo: Juiz de Segunda Entrância, Destino: São Roque de Minas - MG, Atividade 
Desenvolvida: Responder pelaa comarca de São Roque de Minas, realizar seção do Tribunal do Júri, proferir despachos, 
decisões e sentenças e resolver questões administrativas.., Data saída: 10/07/2022, Data retorno: 12/07/2022, Qt. Diárias: 
"2,5".  
Nome: Gustavo de Souza Ferreira, Cargo: Técnico Judiciário C, Destino: Buenópolis - MG, Atividade Desenvolvida: 
Fiscalização dos serviços de manutenção predial referentes ao Contrato 111-2020 (região Norte do Estado de Minas Gerais)., 
Data saída: 08/07/2022, Data retorno: 10/07/2022, Qt. Diárias: "2,5".  
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Nome: Jarém Guarany Gomes Júnior, Cargo: Técnico Judiciário B, Destino: Mateus Leme - MG, Atividade Desenvolvida: 
Vistoria em serviços MANUTENÇÃO PREDIAL  a cargo de A&R Serviços CT 105/2020 ., Data saída: 07/07/2022, Data retorno: 
07/07/2022, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: José Henrique Mallmann, Cargo: Juiz de entrância especial, Destino: Cabo Verde - MG, Atividade Desenvolvida: 
RESPONDER PELA COMARCA DE CABO VERDE A PARTIR DE 02.05.2022 QUANDO A MAGISTRADA TITULAR 
ENTRARÁ EM LICENÇA MATERNIDADE., Data saída: 08/07/2022, Data retorno: 08/07/2022, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Josselma Lopes da Silva Lages, Cargo: Juiz de entrância especial, Destino: Mesquita - MG, Atividade Desenvolvida: 
Proferir despacho, decisões, sentenças e presidir audiências na comarca de Mesquita., Data saída: 03/05/2022, Data retorno: 
03/05/2022, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Jovane Jonatas Passos, Cargo: Militar Cedido ao TJMG, Destino: Araçuaí - MG, Atividade Desenvolvida: Vistoria para 
avaliação dos sistemas preventivos de segurança contra incêndio e pânico nos fóruns das comarcas de Araçuaí, Espinosa, 
Francisco Sá e Nanuque em atendimento à solicitação da COAFO 7900546, 7900308, 7710873 e 7783187, Data saída: 
11/07/2022, Data retorno: 16/07/2022, Qt. Diárias: "5,5".  
Nome: Leonardo Curty Bergamini, Cargo: Juiz de Segunda Entrância, Destino: Juiz de Fora - MG, Atividade Desenvolvida: 
Cooperação Juiz de Fora conforme dje 28/10/2020, Data saída: 14/06/2022, Data retorno: 16/06/2022, Qt. Diárias: "2,5".  
Nome: Leopoldo Mameluque, Cargo: Juiz de entrância especial, Destino: Guanhães - MG, Atividade Desenvolvida: Visita 
Técnica nas Comarcas de Ferros, São Domingos do Prata, Guanhães, Rio Vermelho, Sabinópolis, Nova Era, Jacinto, Minas 
Novas, Itamarandiba e Novo Cruzeiro., Data saída: 20/06/2022, Data retorno: 23/06/2022, Qt. Diárias: "3,5".  
Nome: Leopoldo Mameluque, Cargo: Juiz de entrância especial, Destino: Januária - MG, Atividade Desenvolvida: Inspeção 
para instalação de Vara nas Comarcas de Januária e Montes Claros/MG, Data saída: 04/05/2022, Data retorno: 06/05/2022, 
Qt. Diárias: "2,5".  
Nome: Luís Mário Leal Salvador Caetano, Cargo: Juiz de Direito Substituto, Destino: Tiros - MG, Atividade Desenvolvida: 
Cooperação em Tiros., Data saída: 21/06/2022, Data retorno: 21/06/2022, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Luís Mário Leal Salvador Caetano, Cargo: Juiz de Direito Substituto, Destino: Tiros - MG, Atividade Desenvolvida: 
Cooperação em Tiros., Data saída: 14/06/2022, Data retorno: 14/06/2022, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Márcia da Silva Anunciação Lazarino, Cargo: Técnico Judiciário B, Destino: Teixeiras - MG, Atividade Desenvolvida: 
Acompanhar os pacientes que foram desinternados do manicômio judiciário, Data saída: 12/07/2022, Data retorno: 14/07/2022, 
Qt. Diárias: "2,5".  
Nome: Marcos Vinícius Batista Arantes, Cargo: Oficial Judiciário D, Destino: Santo Antônio do Monte - MG, Atividade 
Desenvolvida: Cooperação na Comarca de Santo Antônio do Monte, deferido no processo SEI 0039003-58.2020.8.13.0604, 
Data saída: 06/07/2022, Data retorno: 08/07/2022, Qt. Diárias: "2,5".  
Nome: Mauro Riuji Yamane, Cargo: Juiz de entrância especial, Destino: Pitangui - MG, Atividade Desenvolvida: Realização da 
presidência de uma sessão do Tribunal do Júri, em Pitangui-MG, no mutirão do TJMG., Data saída: 25/05/2022, Data retorno: 
25/05/2022, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Neanderson Martins Ramos, Cargo: Juiz de Segunda Entrância, Destino: Curvelo - MG, Atividade Desenvolvida: 
Participar de sessão da Turma Recursal, Data saída: 24/06/2022, Data retorno: 24/06/2022, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Patrícia Vialli Nicolini, Cargo: Juiz de Segunda Entrância, Destino: Camanducaia - MG, Atividade Desenvolvida: Em 
razão da minha designação como Juíza em Substituição Legal., Data saída: 24/05/2022, Data retorno: 24/05/2022, Qt. Diárias: 
"0,5".  
Nome: Paulo Fernando Naves de Resende, Cargo: Juiz de entrância especial, Destino: Monte Alegre de Minas - MG, Atividade 
Desenvolvida: Responder pela Comarca de Monte Alegre de Minas, conforme designação publicada no DJe de 14/08/2020, 
Data saída: 02/06/2022, Data retorno: 02/06/2022, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Paulo Roberto Maia Alves Ferreira, Cargo: Juiz de entrância especial, Destino: Abre-Campo - MG, Atividade 
Desenvolvida: O Magistrado representará o Corregedor-Geral de Justiça, na solenidade das novas instalações do Fórum da 
Comarca de Abre Campo.Inspeção Técnica na Comarca de Arcos. Visita Técnica na Comarca de Pains., Data saída: 
20/06/2022, Data retorno: 22/06/2022, Qt. Diárias: "2,5".  
Nome: Raul Fernando de Oliveira Rodrigues, Cargo: Juiz de Direito Substituto, Destino: Guarani - MG, Atividade Desenvolvida: 
RESPONDER POR GUARANI., Data saída: 01/06/2022, Data retorno: 02/06/2022, Qt. Diárias: "1,5".  
Nome: Robert Lopes de Almeida, Cargo: Juiz de entrância especial, Destino: Bonfim - MG, Atividade Desenvolvida: 
Designação da Presidência do TJMG., Data saída: 08/07/2022, Data retorno: 08/07/2022, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Robert Lopes de Almeida, Cargo: Juiz de entrância especial, Destino: Bonfim - MG, Atividade Desenvolvida: 
Designação da Presidência do TJMG., Data saída: 12/07/2022, Data retorno: 12/07/2022, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Rodrigo de Carvalho Assumpção, Cargo: Juiz de entrância especial, Destino: Coromandel - MG, Atividade 
Desenvolvida: Realização de Júri na Comarca de Coromandel, no dia 22/06/2022, às 13:00, pelo PROJEF., Data saída: 
22/06/2022, Data retorno: 23/06/2022, Qt. Diárias: "1,5".  
Nome: Saulo Carneiro Roque, Cargo: Juiz de Segunda Entrância, Destino: Campos Altos - MG, Atividade Desenvolvida: 
Cooperação no mutirão Projef, na Comarca de Campos Altos, com a realização de sessão do Tribunal do Júri, conforme 
autorizado pelo ATO Nº 588/2022, Data saída: 07/07/2022, Data retorno: 07/07/2022, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Sérgio Luiz Maia, Cargo: Juiz de Segunda Entrância, Destino: Belo Horizonte - MG, Atividade Desenvolvida: 
Convocação para participar do 9º Congresso das APACs  a ser realizado no período de 22 a 25 de junho de 2022, em Belo 
Horizonte/MG, Data saída: 21/06/2022, Data retorno: 26/06/2022, Qt. Diárias: "5,5".  
Nome: Tarcísio de São José, Cargo: Militar Cedido ao TJMG, Destino: Três Marias - MG, Atividade Desenvolvida: Realizar 
atividade de Segurança institucional, conforme convênio entre TJMG e PMMG, em cumprimento à Osv 054/2022., Data saída: 
20/05/2022, Data retorno: 28/05/2022, Qt. Diárias: "8,5".  
Nome: Tatiana de Moura Marinho, Cargo: Juiz de Direito Substituto, Destino: Prados - MG, Atividade Desenvolvida: Responder 
pela Comarca de Prados e realizar audiências., Data saída: 10/06/2022, Data retorno: 10/06/2022, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Tatiana de Moura Marinho, Cargo: Juiz de Direito Substituto, Destino: Prados - MG, Atividade Desenvolvida: Responder 
pela Comarca de Prados e realizar audiências., Data saída: 14/06/2022, Data retorno: 14/06/2022, Qt. Diárias: "0,5".  
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Nome: Vinícius da Silva Pereira, Cargo: Juiz de entrância especial, Destino: Galiléia - MG, Atividade Desenvolvida: 
COOPERAÇÃO NA PRESIDÊNCIA DE SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI NA COMARCA DE GALILÉIA PELO PROJEF., 
Data saída: 22/06/2022, Data retorno: 22/06/2022, Qt. Diárias: "0,5".  
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: 08/07/2022, Data retorno: 
08/07/2022, Qt. Diárias: "0,5".  
Nome: Wanderley Salgado de Paiva, Cargo: Desembargador, Destino: Abre-Campo - MG, Atividade Desenvolvida: 
ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO TJMG NAS SOLENIDADES DE INAUGURACAO DOS FÓRUNS DE ABRECAMPO E 
PALMA., Data saída: 19/06/2022, Data retorno: 20/06/2022, Qt. Diárias: "1,5". 
 
 
 

DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
 

Diretora Executiva: Neuza das Mercês Rezende 
28/06/2022 

 
GERÊNCIA DE PROVIMENTO E DE CONCESSÕES AOS SERVIDORES 

Gerente: Maria Júlia Pedrosa de Sousa  
 

PELA 1ª INSTÂNCIA 
 

CONCEDENDO LICENÇA-MATERNIDADE E PRORROGAÇÃO  
 

Nos termos dos arts. 2º e 3º da Resolução nº 938/2020:  
 
-Deisy Lopes Almeida Alves e Moura, PJPI-17480-5, Três Corações, no período de 22/06/2022 a 18/12/2022.  
 

APROVANDO PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO 
 

Nos termos da Resolução nº 865/2018: 
 
-Ana Paula da Silva, PJPI-28047-9, Nova Ponte, Gerente de Contadoria, PJ-77, nos dias 06/05/2022, 20/05/2022 e 30/05/2022; 
-Lara Moreira Paro, PJPI-31161-3, Juiz de Fora, Gerente de Secretaria, PJ-77, 09 dias, a partir de 18/08/2022; 
-Luciana Bicalho Ramos de Faria, PJPI-25594-3, Pitangui, Gerente de Secretaria, PJ-77, 05 dias, a partir de 22/08/2022, e 12 
dias, a partir de 19/09/2022; 
-Luciana de Fátima Silva Abreu, PJPI-22936-9, Pirapetinga, Gerente de Contadoria, PJ-77, no dia 09/06/2022; 
-Maria Aparecida Silva Cabral, PJPI-4702-7, Passa-Tempo, Gerente de Secretaria, PJ-77, no dia 27/06/2022; 
-Mariana de Paula Braga, PJPI-30953-4, Juiz de Fora, Gerente de Secretaria, PJ-77, 10 dias, a partir de 06/06/2022; 
-Marlene Pereira dos Santos Romão, PJPI-26038-0, Vazante, Gerente de Secretaria, PJ-77, 06 dias, a partir de 27/06/2022; 
-Patricia Santos de Oliveira, PJPI-23653-9, Nanuque, Gerente de Secretaria, PJ-77, 02 dias, a partir de 13/06/2022; 
-Paulo Gustavo Vieira Amorim, Assessor de Juiz, PJ-AS-04, AZ-A672, PJ-56, com lotação no Gabinete da 3ª Vara Cível da 
Comarca de Três Corações, de 22/06/2022 a 18/12/2022, por motivo de afastamento da titular Deisy Lopes Almeida Alves e 
Moura; 
-Renata Rodrigues Sol, PJPI-27872-1, Uberlândia, Gerente de Secretaria, PJ-77, 10 dias, a partir de 19/06/2022, em 
prorrogação. 
 

DEFERINDO FÉRIAS-PRÊMIO 
 
Nos termos da Emenda Constitucional nº 57/2003:  
                      
-Alessandra Elias, PJPI-9227-0, Uberaba, 15 dias, a partir de 04/07/2022, ficando retificada a publicação de 24/05/2022; 
-Amanda Chiarella dos Santos, PJPI-20403-2, Belo Horizonte, 15 dias, a partir de 18/07/2022; 
-Angelina Calabró Fonseca, PJPI-12542-7, Belo Horizonte, 15 dias, a partir de 15/07/2022; 
-Flavia Jardim Camargos Fraga, PJPI-28974-4,  Esmeraldas, 30 dias, a partir de 07/07/2022; 
-Francisco Claudio Cavalcante Moreira, PJPI-8240-4, Bom Sucesso, 15 dias, a partir de 11/07/2022; 
-Júlia Guimarães Neves Pereira, PJPI-20777-9, Diamantina, 19 dias, a partir de 11/07/2022; 
-Luiza Regina Faria Vasconcelos Silva, PJPI-9032-4, Canápolis, 26 dias, a partir de 18/07/2022; 
-Marilia Souto Ferreira, PJPI-9389-8, Uberaba, 15 dias, a partir de 11/07/2022; 
-Maurílio Correa dos Santos, PJPI-5589-7, Paraopeba, 20 dias, a partir de 14/07/2022; 
-Silvia Juciane Lima, PJPI-9891-3, Manga, 30 dias, a partir de 11/07/2022. 
 

INDEFERINDO FÉRIAS-PRÊMIO 
 

Por estar em desacordo com o artigo 1º da Portaria nº 1110/1998: 
 
-Lilian Maria da Silva, PJPI-26609-8, Juiz de Fora, 16 dias, a partir de 08/09/2022; 
-Marcelo de Araújo Melo, PJPI-6632-4, Rio Piracicaba, 30 dias, a partir de 30/06/202. 
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PELA 2ª INSTÂNCIA 
 

DEFERINDO FÉRIAS-PRÊMIO 
 
Nos termos da Emenda Constitucional nº 57/2003: 
 
-Daniela de Jesus Soares Lima, TJ-6956-7, 19 dias, a partir de 25/07/2022; 
-Guacira de Oliveira, TJ-4811-6,  15 dias, a partir de 19/08/2022; 
-Monalisa Gualberto Sacalioni, TJ-5413-0, 15 dias, a partir de 18/07/2022; 
-Priscila Fernanda Bruno, TJ-7657-0, 15 dias, a partir de 15/07/2022; 
-Regina Maria Melo Marinho Ferreira, TJ-4745-6, 19 dias, a partir de 11/07/2022. 
 

GERÊNCIA DE SAÚDE NO TRABALHO 
Gerente: Jeane Possato Amaral Machado 

 
28/06/2022 

 
Primeira Instância 
 
CAPITAL 
 
Concedendo licença saúde aos seguintes servidores: 
 
Alberth Silvestrini, PJPI 214213, de Belo Horizonte, 05 (cinco) dia(s), a partir de 24 de junho de 2022, em prorrogação; 
Alessandra Siqueira Caquineau, PJPI 283861, de Belo Horizonte, 15 (quinze) dia(s), a partir de 20 de junho de 2022; Elias 
Alvarenga, PJPI 539, de Belo Horizonte, 02 (dois) dia(s), a partir de 23 de junho de 2022; Emiliany Braga, PJPI 254490, de 
Belo Horizonte, 02 (dois) dia(s), a partir de 22 de junho de 2022; Érica Freitas de Queiroz, PJPI 29801, de Belo Horizonte, 01 
(um) dia(s), a partir de 20 de junho de 2022; Fernanda Eto Filó Viegas, PJPI 201418, de Belo Horizonte, 10 (dez) dia(s), a partir 
de 22 de junho de 2022; Hildineia das Graças da Silva, PJPI 282707, de Belo Horizonte, 15 (quinze) dia(s), a partir de 27 de 
junho de 2022; Itamar Ulisses de Almeida, PJPI 155457, de Belo Horizonte, 01 (um) dia(s), a partir de 21 de junho de 2022; 
Maria de Fatima Magalhães Rocha, PJPI 71803, de Belo Horizonte, 05 (cinco) dia(s), a partir de 21 de junho de 2022, em 
prorrogação; Rejane Aparecida Mota Marques Siman, PJPI 125393, de Belo Horizonte, 03 (três) dia(s), a partir de 23 de junho 
de 2022, em prorrogação; Rosangela da Silva Ramos, PJPI 29785, de Belo Horizonte, 05 (cinco) dia(s), a partir de 23 de junho 
de 2022; Roxelane de Heronville Martins, PJPI 123331, de Belo Horizonte, 05 (cinco) dia(s), a partir de 25 de junho de 2022, 
em prorrogação; Simone Costa Amaral, PJPI 216051, de Belo Horizonte, 01 (um) dia(s), a partir de 10 de junho de 2022, em 
prorrogação; Valdevino Altino Gois, PJPI 28019, de Belo Horizonte, 10 (dez) dia(s), a partir de 20 de junho de 2022, em 
prorrogação;  
 
INTERIOR 
 
Concedendo licença saúde aos seguintes servidores: 
 
Adriano Carvalho Nepomuceno, PJPI 241307, de Uberaba, 08 (oito) dia(s), a partir de 18 de junho de 2022; Alberto Rodrigues 
da Cruz, PJPI 108563, de Timóteo, 05 (cinco) dia(s), a partir de 21 de junho de 2022, em prorrogação; Alberto Rodrigues da 
Cruz, PJPI 108563, de Timóteo, 02 (dois) dia(s), a partir de 26 de junho de 2022, em prorrogação; Aline Alves Durães, PJPI 
157065, de Itaúna, 15 (quinze) dia(s), a partir de 27 de junho de 2022; Aline Souza Sales Lima, PJPI 287953, de Itapecerica, 05 
(cinco) dia(s), a partir de 27 de junho de 2022; Ana Cláudia Ferreira de Oliveira Corrêa, PJPI 107805, de Uberaba, 05 (cinco) 
dia(s), a partir de 21 de junho de 2022, em prorrogação; André Luiz Moreira, PJPI 212142, de Ribeirão das Neves, 05 (cinco) 
dia(s), a partir de 22 de junho de 2022; Andréa Aparecida Perini Giacomin, PJPI 32045, de Ipatinga, 05 (cinco) dia(s), a partir 
de 24 de junho de 2022; Andréia dos Santos Reis, PJPI 212423, de Uberlândia, 04 (quatro) dia(s), a partir de 26 de junho de 
2022; Anna Carolina Reis dos Santos, PJPI 344937, de Patos de Minas, 02 (dois) dia(s), a partir de 23 de junho de 2022, em 
prorrogação; Armanda Silveira Duarte Franco, PJPI 127126, de Cambuí, 09 (nove) dia(s), a partir de 23 de junho de 2022; 
Augusto Frederico Braga Miraglia, PJPI 226688, de Itajubá, 05 (cinco) dia(s), a partir de 30 de maio de 2022; Beatriz Alves 
Gomes, PJPI 123422, de Uberaba, 31 (trinta e um) dia(s), a partir de 19 de junho de 2022, em prorrogação; Bruna Elias 
Soares, PJPI 344481, de Conceição das Alagoas, 10 (dez) dia(s), a partir de 21 de junho de 2022; Cacilda Rodrigues Carneiro, 
PJPI 104406, de Itapajipe, 01 (um) dia(s), a partir de 21 de junho de 2022, em prorrogação; Camila Dias Silva, PJPI 168112, de 
Ipatinga, 06 (seis) dia(s), a partir de 03 de junho de 2022; Camila Dias Silva, PJPI 168112, de Ipatinga, 03 (três) dia(s), a partir 
de 09 de junho de 2022, em prorrogação; Camila Dias Silva, PJPI 168112, de Ipatinga, 01 (um) dia(s), a partir de 13 de junho 
de 2022, em prorrogação; Carla Moreira Tostes Tavares, PJPI 40824, de Uberaba, 01 (um) dia(s), a partir de 20 de junho de 
2022, em prorrogação; Cíntia Flora de Sousa Freitas, PJPI 226167, de Uberlândia, 05 (cinco) dia(s), a partir de 24 de junho de 
2022; Cláudia Aparecida Carrocini Ferro, PJPI 32912, de Uberlândia, 05 (cinco) dia(s), a partir de 24 de junho de 2022; Cyrne 
Pereira Costa, PJPI 128371, de Itaguara, 10 (dez) dia(s), a partir de 27 de junho de 2022, em prorrogação; Daniela Bizzotto 
Costa, PJPI 309666, de Sabará, 01 (um) dia(s), a partir de 14 de junho de 2022; Daniela Maria de Sousa Brandão, PJPI 
241166, de Vespasiano, 01 (um) dia(s), a partir de 19 de abril de 2022, em prorrogação; Delba de Oliveira, PJPI 238584, de 
Vespasiano, 01 (um) dia(s), a partir de 24 de junho de 2022; Djalma Donizete de Faria, PJPI 32995, de Divinópolis, 05 (cinco) 
dia(s), a partir de 27 de junho de 2022; Edilene Barcelos Lima, PJPI 212431, de Uberlândia, 01 (um) dia(s), a partir de 24 de 
junho de 2022, em prorrogação; Eduardo Silva Coelho, PJPI 244103, de Divinópolis, 05 (cinco) dia(s), a partir de 27 de junho 
de 2022; Elder Alves de Oliveira, PJPI 294744, de Betim, 10 (dez) dia(s), a partir de 23 de junho de 2022; Eliana Cristina 
Ribeiro, PJPI 108910, de Monte Belo, 06 (seis) dia(s), a partir de 23 de junho de 2022; Elma Lilian Mendoza Assumpção, PJPI 
344085, de Araxá, 05 (cinco) dia(s), a partir de 20 de junho de 2022; Euridice de Jesus Ferreira Ries, PJPI 240333, de São 



Diário do Judiciário Eletrônico/TJMG                                      Administrativo                                                                                                  
 

Disponibilização: 28 de junho de 2022 
Publicação: 29 de junho de 2022 

 

dje.tjmg.jus.br Edição nº: 115/2022 
 

Página 14 de 52 
 

  

 

Francisco, 12 (doze) dia(s), a partir de 31 de maio de 2022, em prorrogação; Fabiana Alves dos Santos Mota, PJPI 128710, de 
Nova Serrana, 01 (um) dia(s), a partir de 24 de junho de 2022; Fabiana Alves dos Santos Mota, PJPI 128710, de Nova Serrana, 
05 (cinco) dia(s), a partir de 27 de junho de 2022, em prorrogação; Flávia Carolina de Souza Rocha, PJPI 255935, de Nova 
Serrana, 05 (cinco) dia(s), a partir de 27 de junho de 2022; Flávio César de Sousa, PJPI 123430, de Uberlândia, 10 (dez) 
dia(s), a partir de 22 de junho de 2022; Franklim Ferreira  da Cunha Júnior, PJPI 182907, de Ipatinga, 09 (nove) dia(s), a partir 
de 13 de junho de 2022; Graciana Silveira Januzi, PJPI 218842, de Viçosa, 05 (cinco) dia(s), a partir de 25 de junho de 2022, 
em prorrogação; Henrique Castro de Souza Lima, PJPI 223776, de Frutal, 06 (seis) dia(s), a partir de 21 de junho de 2022; 
Hylana Carvalho Motta, PJPI 343855, de Uberlândia, 01 (um) dia(s), a partir de 27 de junho de 2022; Hylana Carvalho Motta, 
PJPI 343855, de Uberlândia, 02 (dois) dia(s), a partir de 28 de junho de 2022, em prorrogação; Ivanil Moraes de Miranda 
Júnior, PJPI 228650, de Santa Luzia, 07 (sete) dia(s), a partir de 23 de junho de 2022, em prorrogação; Ivone Maria de Araújo 
Moreira, PJPI 301887, de Itabira, 10 (dez) dia(s), a partir de 20 de junho de 2022, em prorrogação; Izabel Maria Fernandes, 
PJPI 56945, de São Lourenço, 01 (um) dia(s), a partir de 24 de junho de 2022; Izabella Venâncio Candido, PJPI 345504, de 
Itabirito, 02 (dois) dia(s), a partir de 21 de junho de 2022; Jacira Bernardes Pacheco, PJPI 45955, de Uberaba, 06 (seis) dia(s), 
a partir de 17 de junho de 2022; José Ferreira de Oliveira Neto, PJPI 339804, de Araxá, 08 (oito) dia(s), a partir de 16 de junho 
de 2022; José Maria Ferreira, PJPI 227389, de Conquista, 01 (um) dia(s), a partir de 23 de junho de 2022, em prorrogação; 
Joseane Melo, PJPI 277178, de Formiga, 01 (um) dia(s), a partir de 24 de junho de 2022; Juliana Rodrigues dos Reis, PJPI 
187336, de Itajubá, 07 (sete) dia(s), a partir de 06 de maio de 2022; Karina Bessa Moutinho, PJPI 223834, de Frutal, 01 (um) 
dia(s), a partir de 15 de junho de 2022, em prorrogação; Keila Cristina Alves, PJPI 299842, de Uberaba, 09 (nove) dia(s), a 
partir de 15 de junho de 2022; Kellen Cristina da Silva, PJPI 123539, de Uberlândia, 05 (cinco) dia(s), a partir de 30 de junho de 
2022, em prorrogação; Kellen Silva Carvalho, PJPI 67637, de Divinópolis, 02 (dois) dia(s), a partir de 27 de junho de 2022; 
Layla Carolina de Oliveira Gois, PJPI 345454, de Ibiá, 02 (dois) dia(s), a partir de 23 de junho de 2022; Lucas Vinícius de 
Sousa, PJPI 345181, de Frutal, 01 (um) dia(s), a partir de 13 de junho de 2022; Luciana Macedo Batista Gerolin, PJPI 193482, 
de Frutal, 01 (um) dia(s), a partir de 15 de junho de 2022, em prorrogação; Mara Rúbia Costa Alves, PJPI 221028, de 
Bonfinópolis de Minas, 05 (cinco) dia(s), a partir de 28 de junho de 2022; Maria Antonieta Storino, PJPI 34728, de Itajubá, 07 
(sete) dia(s), a partir de 17 de junho de 2022; Maria Christina Cândida Gidrão Gonçalves, PJPI 110635, de Itapajipe, 01 (um) 
dia(s), a partir de 22 de junho de 2022, em prorrogação; Maria da Glória Pereira, PJPI 239467, de Ipatinga, 01 (um) dia(s), a 
partir de 14 de junho de 2022; Maria das Graças Silveira Carvalho de Mello, PJPI 113688, de Borda da Mata, 06 (seis) dia(s), a 
partir de 21 de junho de 2022; Maria de Lourdes Dantas Gonçalves, PJPI 40964, de Uberaba, 01 (um) dia(s), a partir de 20 de 
junho de 2022, em prorrogação; Maria Luciana Assunção Abate Souza Reis, PJPI 40543, de Frutal, 01 (um) dia(s), a partir de 
20 de junho de 2022, em prorrogação; Mariana Socorro Cunha Costa, PJPI 343400, de Virginópolis, 01 (um) dia(s), a partir de 
13 de junho de 2022; Marilene Conceição Clemente, PJPI 195990, de Nova Era, 01 (um) dia(s), a partir de 06 de junho de 
2022, em prorrogação; Mauro Eustáquio Neiva, PJPI 221317, de Paracatu, 01 (um) dia(s), a partir de 27 de junho de 2022; 
Michele Fernanda Faria, PJPI 210831, de Vespasiano, 06 (seis) dia(s), a partir de 10 de junho de 2022; Monaliza Lamounier de 
Oliveira, PJPI 274209, de Luz, 10 (dez) dia(s), a partir de 23 de junho de 2022; Nadja Eutália Ferreira Silva, PJPI 288498, de 
Contagem, 01 (um) dia(s), a partir de 21 de junho de 2022; Osvaldo de Deus Lopes, PJPI 223917, de Igarapé, 30 (trinta) dia(s), 
a partir de 20 de junho de 2022; Patrícia de Paula Vaz, PJPI 157404, de Santa Luzia, 10 (dez) dia(s), a partir de 15 de junho de 
2022, em prorrogação; Patrícia Machado de Oliveira, PJPI 229377, de Ipatinga, 01 (um) dia(s), a partir de 13 de junho de 2022; 
Patrícia Martins Mota Lins Galvão, PJPI 237149, de Araguari, 01 (um) dia(s), a partir de 22 de junho de 2022; Renata da Costa 
Viriato Ferreira, PJPI 231019, de Ipatinga, 10 (dez) dia(s), a partir de 13 de junho de 2022; Rosania Marcate Cardoso, PJPI 
231548, de Ipatinga, 01 (um) dia(s), a partir de 10 de junho de 2022; Silas José da Silva, PJPI 226274, de Cabo Verde, 03 
(três) dia(s), a partir de 23 de junho de 2022, em prorrogação; Silvana Gomes Garcia Resende, PJPI 197491, de Araxá, 01 
(um) dia(s), a partir de 14 de junho de 2022; Stephanie Cunha Santos, PJPI 340158, de Uberaba, 04 (quatro) dia(s), a partir de 
07 de junho de 2022; Tatiana Costa Assis Oliveira, PJPI 229765, de Timóteo, 02 (dois) dia(s), a partir de 21 de junho de 2022; 
Vera Lúcia da Silva, PJPI 101287, de Uberlândia, 05 (cinco) dia(s), a partir de 27 de junho de 2022, em prorrogação;  
 
Retificando comunicado anterior: 
 
Adriano Soares Loes, PJPI 337659, de Uberaba, 05 (cinco) dia(s), a partir de 23 de maio de 2022, em prorrogação; Camila 
Faria da Costa, PJPI 344598, de Santos Dumont, 04 (quatro) dia(s), a partir de 02 de junho de 2022; Fabiana Douro, PJPI 
212027, de Uberaba, 07 (sete) dia(s), a partir de 09 de junho de 2022, em prorrogação; Marcelo Rodrigues Salomão, PJPI 
246397, de Ribeirão das Neves, 05 (cinco) dia(s), a partir de 22 de junho de 2022; Maria de Cássia Jorge Seabra, PJPI 70045, 
de Conceição do Mato Dentro, 04 (quatro) dia(s), a partir de 24 de maio de 2022; Sabrina Neto Lana Peixoto, PJPI 336859, de 
Conselheiro Lafaiete, 03 (três) dia(s), a partir de 21 de junho de 2022;  
 
Segunda Instância 
 
Concedendo licença saúde aos seguintes servidores: 
 
Alcione Adriana Teixeira, TJ 66241, de Belo Horizonte, 07 (sete) dia(s), a partir de 24 de junho de 2022, em prorrogação; Ana 
Paula Salomão de Barros, TJ 75747, de Belo Horizonte, 06 (seis) dia(s), a partir de 23 de junho de 2022, em prorrogação; Ana 
Paula Veloso Valente, TJ 29850, de Belo Horizonte, 04 (quatro) dia(s), a partir de 27 de junho de 2022; Cinara Martins Fraga 
Ferreira, TJ 80416, de Belo Horizonte, 05 (cinco) dia(s), a partir de 27 de junho de 2022; Elmara Boia Athouguia, TJ 80689, de 
Belo Horizonte, 30 (trinta) dia(s), a partir de 20 de junho de 2022, em prorrogação; Fernando Ladeira Pacheco, TJ 85340, de 
Belo Horizonte, 03 (três) dia(s), a partir de 22 de junho de 2022; Gilberto Miranda Barbosa Junior, TJ 63347, de Belo Horizonte, 
03 (três) dia(s), a partir de 28 de junho de 2022; Gilson Geraldo Soares de Oliveira, TJ 25999, de Belo Horizonte, 06 (seis) 
dia(s), a partir de 24 de junho de 2022, em prorrogação; Irani Ribeiro, TJ 67454, de Belo Horizonte, 02 (dois) dia(s), a partir de 
12 de maio de 2022; Isabella Barcelos de Souza Brandão, TJ 14837, de Belo Horizonte, 03 (três) dia(s), a partir de 23 de junho 
de 2022; Josiane Maia Santos Alvim, TJ 85084, de Belo Horizonte, 07 (sete) dia(s), a partir de 22 de junho de 2022; Lucia 
Maria de Oliveira Mudrik, TJ 52936, de Belo Horizonte, 01 (um) dia(s), a partir de 24 de junho de 2022; Marcela Seixas Lara, TJ 
80986, de Belo Horizonte, 05 (cinco) dia(s), a partir de 24 de junho de 2022, em prorrogação; Márcia Maria e Silva, TJ 25593, 
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de Belo Horizonte, 05 (cinco) dia(s), a partir de 20 de junho de 2022; Márcia Soares de Menezes, TJ 26062, de Belo Horizonte, 
05 (cinco) dia(s), a partir de 06 de junho de 2022; Marcio da Costa Borges, TJ 17756, de Belo Horizonte, 04 (quatro) dia(s), a 
partir de 23 de junho de 2022, em prorrogação; Maria José Maurício da Rocha, TJ 24059, de Belo Horizonte, 02 (dois) dia(s), a 
partir de 20 de junho de 2022, em prorrogação; Renata Almendra Soares, TJ 70912, de Belo Horizonte, 04 (quatro) dia(s), a 
partir de 24 de junho de 2022; Rosa Nunes Ferreira, TJ 83568, de Belo Horizonte, 02 (dois) dia(s), a partir de 22 de junho de 
2022; Simone Guedes Bicalho, TJ 81885, de Belo Horizonte, 04 (quatro) dia(s), a partir de 21 de maio de 2022, em 
prorrogação; Suzete Rodrigues Gomes, TJ 64543, de Belo Horizonte, 07 (sete) dia(s), a partir de 24 de junho de 2022; Thiago 
Horta Maciel Ribeiro, TJ 86579, de Belo Horizonte, 03 (três) dia(s), a partir de 21 de junho de 2022;  
 

SEGUNDA VICE-PRESIDÊNCIA 
 

ESCOLA JUDICIAL DESEMBARGADOR EDÉSIO FERNANDES 
 
 

PROMOÇÃO VERTICAL NAS CARREIRAS DOS QUADROS DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
PROCESSO CLASSIFICATÓRIO – EXERCÍCIO DE 2020 

 
EDITAL nº 1/2021 

 
RESULTADO DE RECURSOS 

 
A EJEF torna público o resultado dos recursos interpostos ao Segundo Vice-Presidente do TJMG, por servidores participantes 
do processo classificatório de promoção vertical em epígrafe, nos termos do subitem 6.11 do Edital nº 1/2021: 
 

Recorrente Matrícula Decisão 

Ana Paula Lage Brasil Cirino F020.882-7 Indeferido 

César Augusto da Silva F024.418-6 Indeferido 

Cristiano Alves Brant F016.259-4 Indeferido 

Daniele Hostalácio de Andrade Corrêa T007.847-7 Deferido 

Diego Braga Verdan F027.974-5 Não conhecido 

Elmo Oliveira Brasileiro F011.280-5 Indeferido 

Eneida Caldas de Melo F021.772-9 Deferido parcialmente 

Fernando César Luiz F021.425-4 Não conhecido 

Gilmar Pereira dos Santos F009.293-2 Indeferido 

Igor Felipe Pinheiro  F020.426-3 Indeferido 

José Rodrigues Leal Neto F025.792-3 Indeferido 

Júnia do Carmo Pinto Leão  F019.634-5 Indeferido 

Maria Nazareth Del Pino Rosa Bernardo F024.025-9 Não conhecido 

Rodrigo Eustáquio Ferreira Aburachid F022.838-7 Indeferido 

Silvana Márcia Pereira da Cunha Vidigal F027.605-5 Deferido parcialmente 

 
Belo Horizonte, 28 de junho de 2022. 
 
Desembargador Tiago Pinto 
Segundo Vice-Presidente do TJMG e Superintendente da EJEF 
 

DIRETORIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 
 

Diretora Executiva: Thelma Regina Cardoso 
 

PROCESSO CLASSIFICATÓRIO 
 

PROMOÇÃO VERTICAL - EXERCÍCIO DE 2020 
 

EDITAL Nº 01/2021 
 

CARREIRAS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO PODER 
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTOS COM FUNDAMENTO NO ITEM 6.17 DO EDITAL 
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A Comissão Examinadora do Processo Classificatório da Promoção Vertical 2020 torna pública a decisão dos pedidos de 
reconsideração interpostos com fulcro no item 6.17 do Edital nº 1/2021 (as fundamentações estão inseridas nos respectivos 
processos SEI de inscrição). 
 

Número do processo SEI Nome Matrícula Decisão sobre o Pedido de Reconsideração 

0117635-73.2021.8.13.0116 ANA MARIA DOS SANTOS 26.235-2 INDEFERIDO 

0105593-94.2021.8.13.0567 CASSIANO ALVES DE ARAUJO 26.686-6 INDEFERIDO 

0082295-46.2021.8.13.0479 EDSLAINE LOPES 10.306-9 NÃO CONHECIDO 

0112599-35.2021.8.13.0024 HERICA RODRIGUES FERREIRA 28.370-5 DEFERIDO PARCIALMENTE 

0119542-24.2021.8.13.0459 MAISA ROCHA SOUZA DE OLIVEIRA 28.637-7 INDEFERIDO 

 
INTIMAÇÃO 

 
Conforme restou decidido do pedido de reconsideração manejado pela candidata Herica Rodrigues Ferreira, no processo SEI 
nº 0112599-35.2021.8.13.0024, fica a referida intimada para, no prazo de 10 dias corridos, a contar da data desta publicação, 
retificar os documentos previstos nas alíneas "e", "g" e "i" do subitem 5.3 do Edital nº 1/2021, devendo retificar e inserir 
hiperlink, na forma do Subitem 5.3.5.4 do mesmo Edital, os números de evento SEI de todos os títulos relacionados, com 
exceção do item 1 do formulário de participação em capacitação externa.  
 
Belo Horizonte, 28 de junho de 2022 
 
(a) Comissão Examinadora do Processo Classificatório da Promoção Vertical – COMPROVE 
 
 

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

 
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE FORMAÇÃO 

Gerente: Lorena Assunção Belleza Colares 
 

Curso 
 

Capacitação em Conciliação 
 

Modalidade: Etapa teórica a distância e etapa prática, com atendimento nos CEJUSCs e Juizados Especiais, de forma 
presencial ou por videoconferencia 

 
PROCESSO SELETIVO 

 
De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tiago Pinto, 2º Vice-Presidente do TJMG e Superintendente da Escola 
Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEF, e do Excelentíssimo Senhor Desembargador Newton Teixeira Carvalho, 3º 
Vice-Presidente do TJMG, comunicamos a abertura do PROCESSO SELETIVO para a Capacitação em Conciliação – Turma 
16 – modalidade a distância, conforme abaixo especificado: 
 
1. PÚBLICO AO QUAL SE DESTINA: Servidoras, servidores, estagiárias, estagiários, colaboradoras terceirizadas, 
colaboradores terceirizados do TJMG e público externo, indicados pelos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 
Cidadania - CEJUSCs e pela Diretoria Executiva de Suporte aos Juizados Especiais - DIJESP, pré-selecionadas(os) ao final 
pelo NUPEMEC. 
 
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 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. AUTORIA DO CONTEÚDO DA ETAPA TEÓRICA: 
Juiz de Direito do TJMG: Juliano Carneiro Veiga. 
Servidoras e servidores do TJMG: Clarissa Pires Monteiro de Castro, Cleide Rocha de Andrade, Eduardo Gonçalves Bastos, 
Isabele Agnes Riveros, Julieta Ribeiro Martins, Júnia Penido Monteiro, Vanessa de Freitas Couto, Vilma Lúcia da Boa Morte. 
 
4.  MODALIDADE: 
4.1.  Etapa teórica a distância e etapa prática, com atendimento nos CEJUSCs e Juizados Especiais, de forma presencial 
ou por videoconferência. 
 
5.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Ambientação e Publicação da Seção "Apresentação" e  do "Fórum Tira-dúvidas" 
Módulo I - Panorama Histórico e Legal dos Métodos Autocompositivos 
Módulo II - Cultura da Paz e Métodos de Solução de Conflitos 
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Módulo III - Moderna Teoria do Conflito 
Módulo IV - Comunicação Aplicada à Resolução de Conflitos 
Módulo V - Teoria dos Jogos 
Módulo VI - Fundamentos da Negociação 
Módulo VII - Código de Ética dos Mediadores e Conciliadores 
Módulo VIII - O Processo da Conciliação  
Módulo IX - Preparação da Mediação e Declaração de Abertura 
Módulo X - O Processo da Mediação 
 
6.  PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 
6.1.  Etapa teórica: início em 8 de agosto a 8 de novembro de 2022. 
6.2.  Etapa prática: início em 28 de novembro de 2022 a 19 de junho de 2023, ficando suspenso durante o período do 
recesso do Judiciário, de 20 de dezembro de 2022 a 8 de janeiro de 2023.   
 
7.  PROCESSO SELETIVO:  
7.1.  As(os) candidatas(os) deverão ler atentamente a tabela abaixo, na qual constam as fases e regras do processo 
seletivo.  
7.2.  ATENÇÃO: Candidatas(os) selecionadas(os) que não seguirem TODOS os procedimentos das fases 3ª, 4ª e 9ª 
fases do processo seletivo serão automaticamente excluídos da capacitação. 
 

Fase Quando Quem Procedimento Detalhes 

1ª Até 3/7/2022 Todas(os) as(os) 
candidatas(os) 

Pré-seleção nos 
Centros Judiciários de 
Solução de Conflitos e 
Cidadania - CEJUSCs 

As(os) candidatas(os) deverão procurar o CEJUSC e 
JESP da comarca em que realizarão o estágio 
supervisionado para manifestar o interesse em 
participar da pré-seleção para o curso. Os contatos dos 
CEJUSCs podem ser acessados pelo endereço 
eletrônico https://conciliajud.cnj.jus.br/inscricao-curso-
de-capacitacao-em-conciliacao-ead-etapa-teorica-
turma-16 

2ª 4/7/2022 Juízas Coordenadoras 
e Juízes 
Coordenadores de 
CEJUSCs 

Envio da lista de 
candidatas(os) pré-
selecionadas(os) ao 
NUPEMEC 

A Juíza Coordenadora e o Juiz Coordenador do 
CEJUSC deverá enviar para o e-mail 
nupemec@tjmg.jus.br a planilha com os dados das(os) 
pré-selecionadas(os), listados por ordem de prioridade 
relativamente ao preenchimento das vagas 
disponíveis. Dados de pré-selecionadas(os) que não 
forem enviados pelo e-mail da Juíza Coordenadora 
ou do Juiz Coordenador, que estiverem fora da 
planilha ou enviados após o prazo serão 
desconsiderados. A pré-seleção não garante a 
vaga. Para seleção nos JESPs, seguir protocolos 
específicos exigidos pela DIJESP. 

3ª Até 13/7/2022 Candidatas(os) pré-
selecionadas(os) por 
CEJUSCs 

Pré-inscrição no curso 
no sistema ConciliaJud 
/ CNJ 

As(os) candidatas(os) pré-selecionadas(os) pelos 
CEJUSCs deverão efetivar a pré-inscrição no curso no 
sistema ConciliaJud / CNJ, por meio de link que 
receberão por e-mail até o dia 13/7/2022. A pré-
inscrição não garante a vaga.  

4ª Até 13/7/2022 Candidatas(os) pré-
selecionadas(os) por 
CEJUSCs 

Postagem de 
documentação no 
sistema ConciliaJud / 
CNJ 

As(os) candidatas(os) pré-selecionadas(os) deverão 
postar no sistema ConciliaJud / CNJ a documentação 
exigida no item 8.1 deste pré-edital, conforme 
orientações que receberão por e-mail após a 
efetivação da 3ª fase do processo seletivo. A 
postagem da documentação não garante a vaga.  

5ª 20/7/2022 NUPEMEC Substituição de 
candidatas(os) 

Substituição de candidatas(os) que não preencherem 
pré-requisitos por excedentes da lista de espera. 

6ª 20/7/2022 NUPEMEC Conferência da 
documentação postada 
no ConciliaJud/CNJ e 
exclusão de 
candidatas(os) com 
documentação 
incompleta 

O Serviço de apoio ao NUPEMEC fará a conferência 
da documentação postada no ConciliaJud / CNJ pelos 
pré-inscritos e cancelará a pré-seleção de candidatas 
(os) cuja documentação estiver ausente ou incompleta. 

7ª  21/7/2022 NUPEMEC Definição da lista de 
participantes 
selecionadas(os) 

A lista de participantes selecionadas(os) será definida 
de acordo com a limitação de vagas por comarca, 
seguindo a ordem de prioridade enviada pelos 
CEJUSCs ao NUPEMEC. 

8ª 25/7/2022 EJEF Publicação do edital 
com a lista de 

O edital do curso, com a lista de participantes 
selecionadas(os), será publicado no Diário do 
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selecionadas(os) pela 
3ª Vice-Presidência do 
TJMG  

Judiciário eletrônico (DJe) e no endereço eletrônico 
www.ejef.tjmg.jus.br  

9ª  29/7/2022 Selecionadas(os) da 
lista publicada no edital 
do curso 

Cadastro e solicitação 
de inscrição no curso 
no SIGA / TJMG para 
acesso ao ambiente 
virtual do curso  

As(os) selecionadas(os), cujos nomes estarão no edital 
do curso, deverão realizar / atualizar cadastro e 
solicitar inscrição no curso no SIGA / TJMG, pelo link 
que será publicado no edital.  

10ª 25 a 29/7/2022 EJEF Validação das 
inscrições recebidas. 

Serão excluídas as inscrições daquelas(es) que 
compartilharem o mesmo endereço de e-mail e as 
inscrições daquelas(es) que não pertencerem ao 
público ou que não foram selecionadas(os). 

11ª  1 a 5/8/2022 EJEF Substituição de 
selecionadas(os) que 
não efetivarem 
inscrição no SIGA / 
TJMG 

As(os) selecionadas(os) que não solicitarem inscrição 
no SIGA / TJMG no prazo estabelecido na 9ª fase do 
processo seletivo serão excluídas(os) e 
substituídas(os). 

8/8/2022 Início da capacitação no ambiente virtual da EJEF / TJMG. 

 
7.3.  Caso haja desistência ou exclusão de candidatas(os), pelo não cumprimento de alguma das fases exigidas no 
processo, a lista de selecionadas(os) poderá ser republicada, incluindo os nomes das substitutas(os). A substituição de 
desistentes / excluídas(os) seguirá a ordem de prioridade da planilha de pré-selecionadas(os) enviada pela Juíza 
Coordenadora e pelo Juiz Coordenador do CEJUSC ao NUPEMEC. 
7.4.  No caso de participantes pré-selecionadas(os) pelos JESPs, os critérios e regras para a seleção ficarão a cargo do 
DIJESP. 
 
8.  REQUISITOS PARA A 4ª FASE DESCRITA NO ITEM 7.2 DO PRESENTE EDITAL: 
8.1.  Para participar da pré-seleção para o curso destinado à formação de conciliadoras(es), as(os) interessadas(os) 
deverão apresentar, conforme descrito no item 7.2, a seguinte documentação: 
a. Comprovante de escolaridade: Diploma de graduação ou declaração de matrícula que conste que a(o) aluna(o) está 
cursando graduação em semestre igual ou superior ao 5º período ou 3º ano, em curso de ensino superior reconhecido pelo 
Ministério da Educação; 
b. Certidão de Quitação Eleitoral (link para emissão https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral); 
c. Certidão Cível Federal (link para emissão https://sistemas.trf1.jus.br/certidao/#/solicitacao). Selecionar criminal, Seção 
Judiciária do Estado de Minas Gerais; 
d. Certidão Criminal Federal (link para emissão https://sistemas.trf1.jus.br/certidao/#/solicitacao). Selecionar criminal, Seção 
Judiciária do Estado de Minas Gerais; 
e. Certidão Cível Estadual de 1ª Instância (link para emissão 
http://rupe.tjmg.jus.br/rupe/justica/publico/certidoes/criarSolicitacaoCertidao.rupe?solicitacaoPublica=true ). Selecionar 1ª 
instância, natureza cível, tipo normal, comarca de residência; 
f. Certidão Criminal Estadual de 1ª Instância (link para emissão 
http://rupe.tjmg.jus.br/rupe/justica/publico/certidoes/criarSolicitacaoCertidao.rupe?solicitacaoPublica=true). Selecionar 1ª 
instância, natureza criminal, tipo normal, comarca de residência; 
g. Comprovante de endereço; 
h. Carteira de identidade; 
i. CPF. 
8.2.  A postagem da documentação exigida deverá ser realizada no sistema ConciliaJud / CNJ, após a inscrição no curso 
por meio de link https://conciliajud.cnj.jus.br/inscricao-curso-de-capacitacao-em-conciliacao-ead-etapa-teorica-turma-16 , 
enviado por e-mail,  até o dia 25/7/2022, apenas aos candidatos pré-selecionados pelos CEJUSCs.  
8.3.  As(os) candidatas(os) pré-selecionadas(os) que não receberem o link de inscrição no prazo previsto no item 7.2 
deverão enviar um e-mail para nupemec@tjmg.jus.br. 
8.4.  Candidatas(os) que postaram documentação no ConciliaJud, por terem participado de processos seletivos de turmas 
anteriores, deverão conferir se a documentação exigida no item 8.1 deste edital está completa e atualizada, e postar o que 
eventualmente estiver faltando. 
 
9.  CARGA HORÁRIA: 100h 
9.1.  Etapa teórica 40h, a distância 
9.2.  Etapa prática: 60h, presencial ou por videoconferência.  
 
10.  NÚMERO DE VAGAS: 120 
 
11.  PRÉ-REQUISITOS TECNOLÓGICOS: 
11.1.  Possuir ou ter acesso a um computador multimídia, capaz de reproduzir áudios e vídeos; 
11.2.  Acesso à Internet, com velocidade mínima de conexão de 256 Kbps; 
11.3.  Possuir endereço de correio eletrônico (e-mail) válido e atual; o e-mail deverá ser de uso exclusivo do estudante e 
consultado, preferencialmente, diariamente; 
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11.4.  Sistema Operacional e Navegador de Internet atualizados. Adobe Flash Player, Adobe Reader e Windows Media 
Player instalados. 
 
12.  PENALIDADES POR DESISTÊNCIA OU ABANDONO DE CURSO: Será indeferida a inscrição em novos cursos, 
desta modalidade, da pessoa matriculada que deixar de concluir o curso para o qual teve a sua inscrição deferida, pelo prazo 
de 1 (um) ano, contado da data de início do curso evadido. 
 
13.  CRITÉRIOS DE CERTIFICAÇÃO: 
13.1.  A(o) estudante deverá obter, no mínimo, 70% (setenta por cento) de aproveitamento na etapa teórica; 
13.2.  A(o) estudante deverá cumprir, no mínimo, 60 (sessenta) horas de etapa prática, computadas durante atuação no 
CEJUSC - estágio supervisionado, e ser aprovada(o) por sua/seu respectiva(o) supervisora/supervisor; 
13.3.  Cumpridos os itens 14.1 e 14.2, a(o) estudante fará jus ao certificado final; 
13.4.  O certificado será emitido via Conciliajud - Sistema de Ações de Capacitação e do Banco de Dados da Política de 
Tratamento Adequado de Conflitos do Conselho Nacional de Justiça (https://conciliajud.cnj.jus.br/); 
13.5.  Aquelas(es) que obtiverem o certificado final da capacitação serão automaticamente inscritas(os) no Cadastro 
Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores do ConciliaJud. 
 
14.  AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM: 
14.1.  ETAPA TEÓRICA: Realizada pelas(os) tutoras(es), a partir da participação das(os) alunas(os) em fóruns temáticos, 
estudos de caso, atividades práticas e exercícios aplicados no decorrer do curso, que terão prazos estabelecidos para 
realização.  
14.2.  ESTÁGIO SUPERVISIONADO: As(os) supervisoras(es) utilizarão como critérios de avaliação das(os) estudantes a 
entrega de relatórios dentro dos prazos estabelecidos no ambiente virtual, a correta aplicação das técnicas de conciliação 
ensinadas durante a etapa teórica e a observância do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais - Anexo III da 
Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça.  
 
15.  ESTIMATIVA DO MONTANTE DA DESPESA: R$ 19.795,20 (Dezenove mil setecentos e noventa e cinco reais e vinte 
centavos), que abrange despesas referentes ao pagamento dos tutores. 
 
16.  ORIGEM: Dotação orçamentária do TJMG. 
 
17.  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
17.1.  O Curso de Capacitação em Conciliação é uma realização da EJEF, em parceria com o Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC / 3ª Vice-Presidência do TJMG; 
17.2.  Outros esclarecimentos: GEFOR/COFOR II - Coordenação de Formação II, por meio do ícone “Fale Conosco” no 
endereço www.siga.tjmg.jus.br, pelo e-mail cofor28@tjmg.jus.br ou telefones: 3247-8703 / 3247-8414 / 3247-8445. 
17.3.  Informa-se que o curso é classificado pela EJEF como essencial ao exercício das funções nos CEJUSCs e nos 
Juizados Especiais e não será pontuado, conforme disposto na Resolução nº 953/2020; 
17.4.  Outros esclarecimentos sobre a atuação do conciliador e/ou como se dará a etapa prática (estágio supervisionado) 
poderão ser obtidos junto ao SEANUP do TJMG, no telefone: (31) 3237-5141 / 3237-5142 / 3237-5143, das 9h às 18h, ou pelo 
e-mail nupemec@tjmg.jus.br.  
17.5.   Edital publicado originalmente no dia 28 de junho de 2022.  

 
Curso “Gestão de Precedentes Qualificados e de Ações Coletivas” 

 
Modalidade: a distancia 

 
De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tiago Pinto, 2º Vice-Presidente do TJMG e Superintendente da Escola 
Judicial Desembargador Edésio Fernandes – EJEF, comunicamos que será realizado o curso Gestão de Precedentes 
Qualificados e de Ações Coletivas, conforme abaixo descrito: 
 
1.  PÚBLICO AO QUAL SE DESTINA: Servidoras, servidores, estagiárias e estagiários do NUGEP. 
 
2.  OBJETIVO: Ao final da ação educacional espera-se que a(o) participante seja capaz de identificar a gestão e a 
jurisdição envoltas à sistemática dos precedentes qualificados e das ações coletivas, correlacionando as atividades 
decorrentes desse modelo com a racionalização de julgamentos e o ganho em produtividade na atividade jurisdicional. 
 
3.  DOCENTES: 
 
- Marcelo Ornellas Marchiori: Mestre em Direito pela Universidade de Brasília. Professor da Pós-Graduação da Escola da 
Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Oficial de Justiça Avaliador Federal do STJ, atualmente exerce o cargo de 
Secretário de Gestão de Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Exerceu o cargo de Assessor-chefe do Núcleo de 
Gerenciamento de Precedentes do STJ entre 2016 e 2020. Integrou o Grupo de Trabalho responsável pela elaboração das 
Resoluções CNJ 235/2016 e 444/2021 sobre a gestão de precedentes nos tribunais brasileiros. Integra o Grupo de Trabalho do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) destinado à elaboração de estudos e propostas voltadas ao fortalecimento dos 
precedentes no sistema jurídico, sob a presidência do Ministro Luiz Fux (Portaria CNJ 240/2020). Membro do Grupo 
Operacional do Centro Inteligência da Justiça Federal e do Centro de Inteligência do Poder Judiciário. Palestrante em eventos 
sobre precedentes, ministra aulas sobre o tema em diversos tribunais do País. Membro da Associação Brasiliense de Direito 
Processual Civil (ABPC). 
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4.  MODALIDADE: A distância. 
 
5.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
1.  Aspectos práticos sobre a diferença entre precedente e jurisprudência sob o contexto do CPC/2015; 
  
2.  Como e porque as ações coletivas foram inseridas na gestão e organização de responsabilidade do NUGEP; 
  
3.  Procedimentos administrativos das Resoluções CNJ 235/2016, 339/2020 e 444/2022 e seu impacto na atividade 
jurisdicional – repercussão geral, recursos repetitivos, incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de assunção 
de competência; 
  
4.  Gestão eficiente de precedentes e das ações coletivas; 
  
5.  Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas (NUGEPNAC) e Comissão Gestora de Precedentes 
(COGEPAC). 
 
6.  PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 6 e 7 de julho de 2022. 
                                                                           
7.  HORÁRIO: Dia 6/7/2022, das 14 às 18h e dia 7/7/2022, das 8 às 12h. 
 
8.  CARGA HORÁRIA: 8 horas. 
 
9.  NÚMERO DE VAGAS: 15. 
 
10.  DAS INSCRIÇÕES: 
10.1.  No sistema SIGA, a partir das 10h do dia 22 de junho até as 23h55 do dia 1º de julho de 2022, por meio do 
formulário disponível no link: http://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur1918 
10.2.  Em seguida, preencher ou atualizar os dados de cadastro no formulário e, ao final, clicar no botão “Confirmar o pedido 
de inscrição”; 
10.3.  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 pela(o) candidata(o), como forma de lembrete; 
10.4.  As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição, observado o público-alvo e o número de vagas, 
dispostos neste edital; 
10.5.  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 4 de julho de 2022. 
10.6.  Serão excluídas: 
10.6.1.  Inscrições daquelas(es) que compartilharem o mesmo endereço de e-mail. 
10.6.2.  Inscrições daquelas(es) que não pertencerem ao público ao qual se destina a ação, conforme descrito no item 1 deste 
Edital; 
 
11.  PRÉ-REQUISITOS TECNOLÓGICOS:  
11.1.  Possuir ou ter acesso a um computador multimídia, capaz de reproduzir áudios e vídeos;  
11.2.  Ter acesso à Internet, com velocidade mínima de conexão de 256 kbps;  
11.3.   Possuir endereço de correio eletrônico (e-mail) válido, atual e de uso exclusivo do aluno; 
11.4.  Possuir Sistema Operacional e Navegador de Internet bem como Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader, 
Windows Media Player, Youtube , Cisco Webex e Vimeo instalados e atualizados. 
 
12.   ACESSO AO CURSO: 
12.1. Será enviado aos alunos o link da plataforma Cisco Webex para acesso na sala virtual, por meio do e-mail cadastrado 
no sistema SIGA. 
 
13.  CRITÉRIOS PARA CERTIFICAÇÃO:  
13.1.  As(os) participantes serão aprovadas(os) e certificadas(os) no curso se obtiverem 100% de frequência nas aulas; 
13.2.  A frequência deverá ser registrada por meio de link que será disponibilizado, durante a aula, no chat. 
 
14.  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-mails cadastrados no SIGA, que terá como finalidade a 
verificação da qualidade do curso, o constante aperfeiçoamento das estratégias adotadas e a qualificação do docente. 
 
15.  PRAZO PARA SALVAR/IMPRIMIR O MATERIAL DO CURSO: 
A(o) estudante deverá salvar/imprimir este conteúdo durante o período em que o curso estiver disponível. Uma vez fechado o 
ambiente virtual, os conteúdos não ficarão mais acessíveis. 
 
16.  UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DO CURSO:  
A utilização e impressão dos materiais do curso somente serão permitidas para uso pessoal da(o) estudante, visando a facilitar 
o aprendizado dos temas tratados, sendo proibida sua reprodução e distribuição sem prévia autorização da EJEF.  
 
17.  ESTIMATIVA DO MONTANTE DA DESPESA:  
• R$4.183,37, que abrange despesas com honorários de docente. 
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17.1.  Origem: Dotação orçamentária do TJMG. 
 
18.  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
18.1.  Todas as informações relativas ao Curso serão comunicadas às(aos) interessadas(os) via e-mail. Desta forma, 
mantenha seu endereço eletrônico sempre atualizado em nossos cadastros. 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; 
18.2.  Informa-se que o curso é classificado pela EJEF como essencial para a carreira das servidoras e servidores, conforme 
disposto na Resolução nº 953/2020. 
18.3.  Outros esclarecimentos podem ser obtidos na Coordenação Administrativa de Formação I - COFOR I, por meio do link 
www.siga.tjmg.jus.br, clicar no ícone “Fale Conosco” ou por meio do telefone (31) 3247-8402/8779/8778. 
18.4.  Edital publicado originalmente no dia 21 de junho de 2022. 
 

CURSO GESTÃO PARA RESULTADOS  
 

Modalidade: A distância, com aulas síncronas. 
 

1ª Retificação – alteração de datas e horários 
 
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 Tiago Pinto e do 1º Vice-
Presidente do TJMG, Desembargador José Flávio de Almeida, comunicamos que estão convocados para o Curso Gestão 
para Resultados, conforme abaixo descrito:  
 
1.  PÚBLICO AO QUAL SE DESTINA: 
1.1.  Turmas 1, 2 e 3: Assessores de Gabinetes de Desembargadores e eventuais Servidores indicados pela Primeira 
Vice-Presidência do TJMG.  
1.2.  Turma 4: Escrivães e Escreventes de Cartórios de Segunda Instância; 
  
A lista com os nomes das(os) convocadas(os) para cada turma se encontra nos Anexos deste Edital. 
 
2.  OBJETIVO: Ao final da ação educacional, espera-se que as(os) participantes estejam aptas(os) a identificar os fatores 
críticos de sucesso, a reconhecer os conceitos fundamentais de gestão, a utilizar métodos e ferramentas para a melhoria e 
manutenção de resultados. 
 
3.  DOCENTES:  
- Turmas 1 e 2:  
Orlando Oliveiros Campos Junior - Consultor da Empresa Falconi Consultores S/A. Especialista em Gestão Estratégica pela 
UFMG e graduado em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais. 
- Turmas 3 e 4:  
Pedro Bolívar de Souza Andrade - Consultor da Empresa Falconi Consultores S/A. Mestrado em Direito (American College 
Of Brazilian Studies), MBA em Gestão de Negócios (Fundação Dom Cabral), graduação em Direito (American College Of 
Brazilian Studies) e Engenharia Quimica (UFMG). 
 
4. MODALIDADE: A distância, com aulas ao vivo e videoaulas. 
 
5.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
1) Fatores Críticos de Sucesso 
• Apresentação dos conceitos dos fatores críticos de sucesso com foco no conceito de Sistema de Gestão. 
• Discussão dos participantes tendo como suporte os conceitos apresentados e vídeo-aulas do Professor Falconi. 
  
2) Conceitos Fundamentais de Gestão 
• Dinâmica de construção coletiva dos conceitos fundamentais de gestão: problema, indicador, lacuna, meta, método, 
ferramentas gerenciais. 
• Exercícios individuais e em grupo utilizando cases dados pelo mediador e pré-work. 
  
3) Método para Melhoria de Resultados 
Tendo como base a realização de exercícios individuais e em grupo, serão discutidos e trabalhados os seguintes tópicos: 
• Planejamento e controle e captura de resultados. 
• Gerenciamento para melhorar - PDCA. 
  
4) Método para Manter os Resultados 
Tendo como base a realização de exercícios individuais e em grupo, serão discutidos e trabalhados os seguintes tópicos: 
• Processo 
• Padrões 
• Tratamento de anomalias 
• Como gerenciar para manter os resultados 
 
6.  PERÍODO DO CURSO:  
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Turma 1- 50 pessoas: direcionada aos Assessores de gabinetes de Desembargadores e eventuais servidores 
indicados pela 1ª Vice-Presidência 
2/8/2022 - 8h às 12h 
9/8/2022 - 8h às 12h 
16/8/2022 - 8h às 12h 
23/8/2022 - 8h às 12h 
 
Turma 2 - 50 pessoas: direcionada aos Assessores de gabinetes de Desembargadores e eventuais servidores 
indicados pela 1ª Vice-Presidência 
3/8/2022 - 8h às 12h 
10/8/2022 - 8h às 12h 
17/8/2022 - 8h às 12h 
24/8/2022 - 8h às 12h 
 
Turma 3 - 50 pessoas: direcionada aos Assessores de gabinetes de Desembargadores e eventuais servidores 
indicados pela 1ª Vice-Presidência 
4/8/2022 - 8h às 12h 
11/8/2022 - 8h às 12h 
18/8/2022 - 8h às 12h 
25/8/2022 - 8h às 12h 
 
Turma 4 – 70 pessoas: direcionada aos Escrivães e Escreventes de Cartórios de Segunda Instância 
5/8/2022 - 8h às 12h 
12/8/2022 - 8h às 12h 
19/8/2022 - 8h às 12h 
26/8/2022 - 8h às 12h 
 
7.  CARGA HORÁRIA TOTAL: 16 horas por turma 
 
8.  NÚMERO DE VAGAS:  
Turmas 1, 2 e 3: 50 vagas para cada turma. 
Turma 4: 70 vagas. 
 
9.  DAS INSCRIÇÕES:  
9.1.  A(O) participante, cujo nome conste no final desta publicação, deverá acessar o link de inscrição da turma para a qual 
foi convocada(o), conforme especificado nos Anexos deste Edital.  
9.2.  A inscrição deverá ser feita no sistema SIGA, para as turmas 3 e 4, a partir das 10h do dia 11 de julho até as 23h55 
do dia 22 de julho de 2022, por meio do formulário disponível nos links abaixo: 
Turma 1: http://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur1874 (inscrições já realizadas) 
Turma 2: http://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur1875  (inscrições já realizadas) 
Turma 3: http://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur1876  
Turma 4: http://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur1877  
9.3.  Após clicar no link correspondente, a(o) participante deverá preencher, ou atualizar, seus dados de cadastro no 
formulário e, ao final, clicar no botão “Confirmar o pedido de inscrição”;  
9.4.  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;  
9.5.  As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição, observado o público-alvo e o número de vagas, 
dispostos nos itens 1 e 9 deste edital;  
9.6.  As inscrições validadas poderão ser consultadas no <http://www.siga.tjmg.jus.br> www.siga.tjmg.jus.br, por meio do 
ícone “Painel do Estudante”, dois dias antes do início do curso.  
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 pertencerem ao público ao qual se destina, descrito no item 1 deste Edital. 
9.8.  Mesmo tendo sido convocada(o), a(o) participante deverá realizar sua inscrição. 
 
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 do aluno; 
10.4.  Possuir Sistema Operacional e Navegador de Internet bem como Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader, 
Windows Media Player, Youtube e Vimeo instalados e atualizados. 
 
11.  ACESSO AO CURSO: 
11.1.  Acessar o endereço www.siga.tjmg.jus.br;  
11.2.  Clicar no ícone “Painel do Estudante” e inserir seu CPF (11 algarismos, sem separadores e espaços);  
11.3.  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. 
11.4.  A(O) aluna(o) deverá ter disponibilidade para participar do curso no período mencionado, ler todo o conteúdo do curso 
e realizar atividades propostas bem como consultar com frequência o e-mail cadastrado no sistema para verificar avisos, 
alertas, dentre outros. 
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11.5.  O ambiente do curso estará acessível a partir das 14h da data inicial e será encerrado às 23h59min da data de 
término. 
 
12.  CRITÉRIOS DE CERTIFICAÇÃO:  
12.1.  As(Os) alunas(os) serão certificados se obtiverem o mínimo de 70% (setenta por cento) de frequência efetiva em todo 
o curso.  
12.2.  Para as aulas síncronas, que serão realizadas, conforme disposto no item 6 deste Edital, na plataforma Cisco Webex 
ou via Zoom, a pontuação relacionada à participação será computada a partir do registro de presença, durante a aula, no 
ambiente EAD do curso, na plataforma da EJEF.  
12.3.  O certificado será encaminhado à(ao) participante do curso, pela EJEF, após 20 dias úteis a contar da data final de 
cada turma.  
 
13.  AVALIAÇÃO DE REAÇÃO: A avaliação de reação será realizada pelas(os) participantes ao final do curso, mediante 
questionário que terá como finalidade a verificação da qualidade do curso, o constante aperfeiçoamento das estratégias 
adotadas e a qualificação da(o) docente. 
 
14.  PRAZO PARA SALVAR/IMPRIMIR O MATERIAL DO CURSO: 
A(o) estudante deverá salvar/imprimir este conteúdo durante o período em que o curso estiver disponível. Uma vez fechado o 
ambiente virtual, os conteúdos não ficarão mais acessíveis. 
 
15.  UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DO CURSO:  
A utilização e impressão dos materiais do curso somente serão permitidas para uso pessoal da(o) estudante, visando a facilitar 
o aprendizado dos temas tratados, sendo proibida sua reprodução e distribuição sem prévia autorização da EJEF.  
 
16.  DA IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS E SERVIDORES CONVOCADAS(OS):  
16.1.  A impossibilidade de participação da(o) convocada(o) na ação educacional deverá ser justificada, impreterivelmente, 
até dois dias antes do início do curso, por meio do endereço eletrônico cofor101@tjmg.jus.br, devendo a servidora ou o 
servidor informar: motivo da não participação; e-mail de seu gestor imediato. 
16.2.  A justificativa da não participação será submetida à análise superior, sendo que, nos termos do art. 8º, §5º, da Portaria 
Conjunta nº 360, de 30 de junho de 2014, 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- A convocação referida no inciso I do art. 7º será direcionada ao servidor ou 
ao seu superior hierárquico, sendo obrigatório o comparecimento do convocado. 
[...] 
5º- Caso a justificativa não seja apresentada ou não seja deferida, o servidor ficará 
impedido de participar de outras ações educacionais pelo prazo de seis meses, a 
contar da data do término da atividade educacional na qual não compareceu, 
ressalvada a possibilidade de sua convocação para ações educacionais, por 
necessidade ou conveniência da Administração. 

16.3.  As ausências em razão de afastamento previsto em lei ou regulamento deverão ser igualmente informadas pelo canal 
de comunicação citado no item 16.1. 
16.4.  Excepcionalmente, no caso de ausência por motivo imprevisível, a justificativa poderá ser enviada na data de 
ocorrência do evento que impossibilitar o comparecimento à ação, mesmo que se dê após o prazo referido. 
 
17.  ESTIMATIVA DO MONTANTE DA DESPESA: 
•••• R$ 145.000,00, que abrange despesas com a contratação do Curso In Company ofertado pela Empresa Falconi 
Consultores S/A. 
17.1.    Origem: Dotação orçamentária do TJMG. 
 
18.  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
18.1.  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.  
18.2.  Outros esclarecimentos: Coordenação Administrativa de Formação - COFOR I. Contato (31) 3247-8402/8778/8780 ou 
pelo e-mail cofor101@tjmg.jus.br. 
18.3.  Edital publicado originalmente no dia 24 de maio de 2022. 
 

ANEXO I - LISTA DAS(OS) CONVOCADOS PARA TURMA 1 
 

Nomes Lotação 

Allan César de Morais Des. Amorim Siqueira 

Ana Carolina Colen de Lacerda Des. Vítor Inácio Peixoto Parreiras Henriques 

Ana Carolina da Silva Pereira Desa. Maria Luiza de Marilac Alvarenga Araújo  

Ana Cristina Silva Fonseca Des. Saulo Versiani Penna  

Amanda Gabriela Santos Costa Silva Des. José Mauro Catta Preta Leal 

Bárbara Isabelli Squárcio Rodrigues Freitas Desa. Yeda Monteiro Athias 
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Bernardo Lemos de Faria Tavares  Des. Genil Anacleto Rodrigues Filho 

Camila Barbosa Santos de Noronha Des. Marcos Lincoln 

Carolina Castelo Branco Brandão de Alencar Des. Alberto Vilas Boas Vieira de Sousa 

Christian Patric Durães de Resende Des. Marcos Henrique Caldeira Brant 

Cibele Aimée de Souza Des. André Leite Praça 

Dailton Magalhães Gomes Júnior Dr. Evaldo Elias Penna Gavazza (JD convocado) 

Daniela Felice Vilela Dr. Fausto Bawden de Castro Silva  (JD convocado) 

Fernanda de Oliveira Coelho Des. Luiz Carlos Gomes da Mata 

Fernanda Machado Ferreira Des. Renato Luís Dresch 

Gislei Marcelina Ferreira Silva Desa. Juliana Campos Horta de Andrade  

Guilherme de Campos Abreu Costa Des. Pedro Vergara 

Henrique Carvalho Couto Dr. Marcelo Pereira da Silva (JD convocado) 

Isabel Cristina Ferreira Diniz Des. Ramom Tácio 

Isabela Siqueira Cavanellas Desa. Shirley Fenzi Bertão 

Isabella Sant'Anna Cardoso Dr. José Luiz de Moura Faleiros   

Itamar Gonçalves de Souza Costa Desa. Aparecida Grossi 

Jéssica Salvador Aguiar Clementino Des. Geraldo Domingos Coelho 

Juliana de Pinho Lara Des. Fernando Caldeira Brant 

Kamilla Nayara Souto Pires Desa. Ana Paula Caixeta 

Kelly Gracie Pinto Garcia Des. Lailson Baeta Neves 

Lais de Souza Leite Arantes Dra. Maria Luiza Santana Assunção (JD convocada) 

Laura Maria dos Fernandes Lima  Des. Wanderley Salgado de Paiva 

Leonardo Gonzaga de Paula Des. Maurílio Gabriel Diniz 

Leonardo Vinicius Cordeiro Desa. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira 

Letícia Andrade Dr. Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD convocado) 

Lidiane Silva de Almeida Oliveira Des. Júlio César Lorens 

Liílian Virgínia Ferreira Guimarães Des. Bitencourt Marcondes 

Márcia Cristina Pereira Gontijo de Amorim  Desa. Âmalin Aziz Sant'ana   

Marina Alvarenga Medeiros da Silva Dr. Paulo de Tarso Tamburini Souza (JD convocado)  

Melissa Cunha Pires Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini 

Miguel Souto Abdo Des. Cássio de Souza Salomé 

Monalisa Gualberto Scalioni Des. João Câncio de Mello Júnior 

Mussi Assad Mussi Koury Neto Des. Octávio de Almeida Neves           

Nathaly Gomes Nascimento Desa.  Maria das Graças Rocha Santos 

Naynara Cristina da Silva Costa Dra. Maria Lúcia Cabral Caruso (JD convocada) 

Neiva Lídia de Paula Souza Des. Glauco Eduardo Soares Fernandes        

Rafael Marzano Pacheco. Dr. Haroldo André Toscano de Oliveira (JD convocado) 

Raquel Moreira dos Santos Desa. Maria Cristina Cunha Carvalhais 

Renata Lidiane Galvão Des. Danton Soares Martins 

Sílvio Carlos Cordeiro Des. Amauri Pinto Ferreira 

Talita Alvarenga Flausino Des. Rui de Almeida Magalhães 

Thamiris D'Lazzari da Silveira Des. Fernando Lins 

Thatiane Ferreira Hilário Des. Rinaldo Kennedy Silva  

Valéria Aparecida Resende do Vale Silvano Des. José de Carvalho Barbosa 
 

ANEXO II - LISTA DOS CONVOCADOS PARA TURMA 2 
 

Nomes Lotação 

Adriana Maria Martins Buarque Des. Edilson Fernandes 

Ana Paula Silva de Carvalho Souza Des. José Washington Ferreira da Silva 



Diário do Judiciário Eletrônico/TJMG                                      Administrativo                                                                                                  
 

Disponibilização: 28 de junho de 2022 
Publicação: 29 de junho de 2022 

 

dje.tjmg.jus.br Edição nº: 115/2022 
 

Página 25 de 52 
 

  

 

André de Oliveira Santos Machado Des. Geraldo Augusto 

Ariane Vanessa Maia Pontes Des. Agostinho Gomes de Azevedo 

Bruno Rodrigues de Mendonça Des. Marcos Padula. 

Carolina Lobato Rodrigues Des. Luiz Artur Hilário 

Cátia Lalucia de Rezende SEPAD - Secretaria de Padronização e Acompanhamento da Gestão Judiciária 

Cynthia Pereira D'Assunção Des. Sérgio André da Fonseca Xavier 

Daniela Schneider Raslan Des. Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Junior 

Elenice Ribeiro Cardoso Dr. Valdez Leite Machado 

Erdi José de Assunção Júnior Des. Ronaldo Claret de Moraes 

Eugênia Aparecida Silva de Castro Des. Pedro Bernardes 

Eugenio Zulmir Penno 
CEINJUR - Centro de Informações de Resultados da Prestação Jurisdicional na 2ª 
Instância 

Fabiana Reis Brandão Nunes Des. Fábio Torres de Sousa 

Felipe Cadaval de Azevedo Des. Dirceu Walace Baroni  

Flávio Henrique Lodi  Desa. Luzia Divina de Paula Peixôto                                                                                          

Gilberto Miranda Barbosa Junior 
CESUPE - Centro de Suporte Técnico ao Processo Judicial Eletrônico e Sistemas 
Correlatos na Segunda Instância 

Homero Francisco Tavares Junior Des. Maurício Pinto Ferreira 

Igor Santos Ferreira Desa. Maria Inês Rodrigues de Souza 

Jonana Camilla Vieira de Freitas Des. Tiago Pinto 

Juliana Alves Prado Lorens Des. Rogério Medeiros Garcia de Lima  

Karen Cristina Paixão Desa. Jaqueline Calábria Albuquerque 

Lídia Magalhães de Moraes Des Franklin Higino Caldeira Filho 

Lívia Fonseca Mendes de Faria Des. José Flávio de Almeida 

Lorena Guimarães Soares Des. Matheus Chaves Jardim 

Luanda de Souza Lima Núcleo de Apoio à Gestão de Gabinetes - NUAP 

Lucas Scarpelli de Carvalho Alacoque Des. Márcio Idalmo Santos Miranda 

Luciana Ruas de Lucena Des. Armando Freire 

Luciana Silva Matos Des. Ricardo Cavalcante Motta 

Marcela Gomes Bitarello Armond Des. Adriano de Mesquita Carneiro              

Maria Tatiana Ribeiro de Araújo Des. Arnaldo Maciel 

Marianne Felipe Kurtz Freire  Des. José Marcos Rodrigues Vieira 

Marilene Lemos Moreira Des. Edison Feital Leite  

Mauro Marques 
CEINJUR - Centro de Informações de Resultados da Prestação Jurisdicional na 2ª 
Instância 

Mauro Roca Perrogon Desa. Mª das Graças Silva Albergaria dos Santos Costa 

Melissa Gerken Almada de Abreu Penno Maceda  Desa. Evangelina Castilho Duarte 

Nathalia Barbosa Martins Vieira Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama. 

Paula Antonaci Macedo Dr. Marco Antônio de Melo (JD convocado) 

Paula Bracarense Rodrigues Resende Des. Newton Teixeira Carvalho 

Paula Leão de Almeida Des. Osvaldo Oliveira Araújo Firmo 

Paulina Maria de Souza Sant'Anna Dr. Joemilson Donizetti Lopes (JD convocado) 

Rafael Sarkis Assis Des. Estevão Lucchesi 

Renata Lima Esteves Des. Wagner Wilson Ferreira 

Ricardo Borges Freire Junior  Desa. Maria Beatriz Madureira Pinheiro Costa Caires 

Rozilene Gomes Desa. Sandra Fonseca 

Tamírames de Almeida Damásio Soares Desa. Lilian Maciel Santos 

Tarcísio Conceição Ferreira Mendes  Des. Caetano Levi Lopes 

Viviane Toledo Moreira Des. Alberto Diniz Júnior 

Wantuil Gomes  Des. José Augusto Lourenço dos Santos 
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ANEXO III - LISTA DOS CONVOCADOS PARA TURMA 3 
 

Nomes Lotação 

Aldo Victor de Miranda Des. Carlos Roberto de Faria 

Alessandra Coelho Dutra Des. Marco Aurelio Ferenzini 

Ana Flávia Barbosa Uchôa Godoy Des. José Osvaldo Corrêa Furtado de Mendonça 

Ana Olívia Ferreira Bosque Des. Marcílio Eustáquio Santos 

Ana Paula Alves Macena Des. José Américo Martins da Costa 

Angela Maria da Silva Gomes Des. Carlos Augusto de Barros Levenhagen 

Áurea Stephane Pena e Santos Desa. Paula Cunha e Silva 

Bernardo Cordeiro Kaufmann  Des. Marcelo Guimarães Rodrigues 

Bruna Natália da Silva Souza Carmo Desa. Valeria Rodrigues Queiroz 

Bruna Suellen Santos Silva  Des. José Flávio de Almeida 

Carolina Cavalcante Soares Des. Antônio Carlos Cruvinel 

Carolina Lopes de Rezende Rodrigues 
CESUPE - Centro de Suporte Técnico ao Processo Judicial Eletrônico e Sistemas 
Correlatos na Segunda Instância 

Cecília Souki Porto Cruz Desa. Áurea Brasil 

Claudia Pereira Paim CEPAJUR - Centro de Padronização da Prestação Jurisdicional na 2ª Instância 

Daniel Geraldo Oliveira Santos Núcleo de Gerenciamento de Precedentes - NUGEP 

Daniele Aparecida Zanon dos Santos Des. Sálvio Chaves 

Edson Aires dos Anjos Júnior Desa. Ângela de Lourdes Rodrigues 

Eduardo Henrique da Cruz Vitorino Des. Júlio Cezar Guttierrez Vieira Baptista 

Elaine Batista Costa Souza CEPAJUR - Centro de Padronização da Prestação Jurisdicional na 2ª Instância 

Fernanda Cristina Paz Vieira Des. Kildare Carvalho 

Fernanda Gravine Ricardo Des. Jaubert Carneiro Jaques 

Gabriela Maria Sousa Silva Des. Fabiano Rubinger de Queiroz 

Gabriela Mendes Machado Des. Guilherme de Azeredo 

Laryssa de Souza Mendes Des. Valladares do Lago 

Leandro Martins Faria Souza  Des. Habib Felippe Jabour   

Letícia Anjo Delavy Des. Flávio Batista Leite 

Loreta Murari Des. Jair José Varão Pinto Júnior 

Luana Amaral Prado Des. Wilson Benevides 

Luciana Teixeira Aguiar Des. Raimundo Messias Júnior 

Luis Eduardo Chaves Borda Des. Rubens Gabriel Soares 

Luiz Guilherme Campos Saraiva Desa. Kárin Lilliane de Lima Emmerich e Mendonça 

Márcia Ramos Lopes Silveira  Desa. Teresa Cristina da Cunha Peixoto 

Marcos Cláudio Moreira Júnior Des. Moacyr Lobato de Campos Filho  

Margareth Aparecida Nunes da Silva Pereira Dr. Roberto Apolinário de Castro (JD convocado) 

Maria Clara Farah Munayer Souki Des. Alexandre Victor de Carvalho 

Maria Isabel Fernandes Silva Des. Maurício Torres Soares 

Mario Hugo Ladeira Neto Dr. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro        

Matheus Leonardo Passini Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga 

Nayara Arantes Soares Ferreira Anchieta Vargas Desa. Mariangela Meyer Pires Faleiro   

Nicole Sylvia Looman Desa. Cláudia Regina Guedes Maia 

Patrícia Costa Mendes CEPAJUR - Centro de Padronização da Prestação Jurisdicional na 2ª Instância 

Paula Rocha Soares Des. Eduardo Brum Vieira Chaves 

Pauline Assunção Mesquita Des. Alexandre Quintino Santiago 

Rafaella Rocha da Costa Assunção 
GEAPRE - Gerência dos Núcleos de Apoio à Gestão de Gabinetes e de Gerenciamento 
de Precedentes 

Raquel Nogueira Martins Des. Alberto Diniz 

Raquel Rocha Mota Des. José Afrânio Vilela 
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Ricardo Russeff Prado Cenachi Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino 

Rosane Brandão Bastos Núcleo de Gerenciamento de Precedentes - NUGEP 

Samara Valamiel Pedroso Andrade Primeira Vice-Presidência 

Selma Nunes Carvalho CEPAJUR - Centro de Padronização da Prestação Jurisdicional na 2ª Instância 
 

ANEXO IV - LISTA DOS CONVOCADOS PARA TURMA 4 
 

Lotação Nomes 

1ª Câmara Cível 
Raphael Caio Barbalho Soares 

Felipe Moraes de Souza Lima 

2ª Câmara Cível 
Sônia Soares Ribeiro Teixeira 

Camila Estefania de Souza 

3ª Câmara Cível 
Thiago Fonseca Ferreira 

Vinícius Samuel Mendes Barbosa 

4ª Câmara Cível 
Cassiana Lana de Carvalho 

Isabela Barbalho Aguiar 

5ª Câmara Cível 
Carolina Maria Luciano Meireles 

Suellen Mara Araujo dos Santos 

6ª Câmara Cível 
Jussara Gabriela de Sousa Frade 

Lara Diniz Meireles 

7ª Câmara Cível 
Luiz Carlos Dias dos Santos 

Fábio de Morais Gonçalves Martins Costa 

8ª Câmara Cível 
Patrícia Buzelin Nunes Cerqueira 

Ana Paola Ferreira 

9ª Câmara Cível 
Fernando César de Mello Souza 

Fernanda Godoy Resende Calijorne 

10ª Câmara Cível 
Josué Antônio Vaz 

Cláudio Márcio Corrêa Resende 

11ª Câmara Cível 
Margarete Gandra Almeida Santos 

Maurício Lourêdo Frois 

12ª Câmara Cível 
Grazziane Vargas Leonel de Carvalho 

Rafael Antônio Arruda Alves Costa 

13ª Câmara Cível 
Fernando Augusto Magalhães Lima 

Priscila Fernanda Bruno 

14ª Câmara Cível 
Iala Israel Lino Santiago 

Larissa Cabral Abreu 

15ª Câmara Cível 
Irene da Conceição Ferreira Gomes 

Leandro Simões Alves 

16ª Câmara Cível 
Vera Lúcia de Almeida 

Érika Paixao Ribeiro 

17ª Câmara Cível 
Laura de Paula Moreira Frattezi 

Christiane Yasem Guimarães Silva 

18ª Câmara Cível 
Ângela Cristiani de Paiva Baptista 

Lilian Carneiro Paranaíba Lima 

19ª Câmara Cível 
Paula Helena Cunha Moreira Duarte 

Laís Miranda Breder Vieira 

20ª Câmara Cível 
Murilo Heitor Carneiro Júnior 

Ana Cristina Martins da Costa 

21ª Câmara Cível 
Renato Douglas de Barros Silva 

Ana Carolina Bertachini Filizzola 
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1ª Câmara Criminal 
Ricardo Luiz Valadares 

Lilian Duarte Ricardo 

2ª Câmara Criminal 
Viviane Glauce Soares Urban 

Matheus Eustáquio Gomes de Faria 

3ª Câmara Criminal 
Jussara Maria da Silva 

Viviane Camilo de Souza santos 

4ª Câmara Criminal 
Irisraquel Maria dos Anjos 

Rafaela Andrade Ferreira Lopes 

5ª Câmara Criminal 
Sandra Regina Silva Carvalho 

Hugo Leonardo Cunha Nepomuceno 

6ª Câmara Criminal 
Ângela Ayres da Costa 

Pedro Paulo Viana 

7ª Câmara Criminal 
Maria Cristina de Carvalho 

Carla Bernardes Machado e Oliveira Silva 

8ª Câmara Criminal 
Mateus de Oliveira Pessôa 

Flávia Monteiro Vasconcelos 

9ª Câmara Criminal 
Daniela Péret Figueiró Matos 

Bruna Heringer de Carvalho Lozer 

1º Feitos Especiais 
Alexandre Aurélio de Oliveira 

Bruna Laurinda Monteiro Silva 

2º Feitos Especiais 
Maria Aparecida Batista da Silva 

Maria José Dias Batista Ferreira Chaves 

1º CAROT 
Alfredo Mendes Ribeiro Júnior 

Cláudia Márcia da Silva Braga 

2º CAROT 
Ada Orlandini Malvicino Vieira 

Luis Carlos de Cena 

3º CAROT 
Ronaldo Pereira Baiense 

Liliane Pereira de Campos 

4º CAROT 
Fernando César Marçal 

Marcela Nogueira Mendes 

 
 

Curso 
 

 “O Sistema de Justiça em Face do Acolhimento de Crianças e Adolescentes: questões fundamentais para uma 
atuação compreensiva” 

 
Modalidade: A distância, com tutoria e aula ao vivo 

 
4ª Retificação – Alteração no item 7 - Cronograma Módulo III – Inclusão de aula ao vivo  

 
De ordem do Excelentíssimo 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG e Superintendente 
da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEF, Desembargador Tiago Pinto, comunicamos que estarão abertas 
as inscrições para o curso O Sistema de Justiça em Face do Acolhimento de Crianças e Adolescentes: questões 
fundamentais para uma atuação compreensiva, conforme abaixo: 
 
1. PÚBLICO AO QUAL SE DESTINA: Magistradas, magistrados, assessoras e assessores da 1ª e 2ª instâncias 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 aplicar princípios e direitos 
de crianças e adolescentes para a observância da primazia do direito à convivência familiar e comunitária e a promoção de sua 
autonomia quando envolva a medida de proteção de acolhimento, familiar ou institucional. 
 
3. DOCENTES: 
 
TUTORES E FORMADORES DE AULA AO VIVO: 
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José Honório de Rezende - Juiz de Direito da Vara Cível da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte e 
integrante da Coordenadoria da Infância e Juventude do TJMG – COINJ. 
 
José Roberto Poiani - Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Uberlândia e integrante da 
Coordenadoria da Infância e Juventude do TJMG – COINJ. tutor e formador de aula síncrona 
 
4. MODALIDADE: A distância, com tutoria e aula ao vivo. 
 
5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
 
• Ambientação e Fórum de boas-vindas 
 
- Módulo I – Acolhimento: pressupostos, critérios, garantias 
1) Princípios relativos à delimitação de medidas de proteção 
2) Atribuições da rede protetiva e do Conselho Tutelar 
3) Pressupostos e critérios autorizadores do acolhimento 
4) Procedimento da ação de acolhimento e garantias processuais 
 
- Módulo II – Trabalhando com famílias 
1) As famílias, suas potencialidades e suas redes 
2) Redes 
3) O PIA e as famílias 
4) O PIA em construção 
 
- Módulo III – Audiências concentradas 
1) Aspectos deonto e axiológicos 
2) Aspectos teleológicos 
3) Fundamentação para as audiências concentradas 
4) Preparação para as audiências concentradas 
5) A audiência concentrada 
6) Concausalidade dos problemas 
7) Questões a serem abordadas durante a audiência 
8) Direitos sociais dos acolhidos  
9) Divergências  
10) Decisões com cláusula “rebus sic standibus”  
11) Cumprimento das decisões proferidas na audiência concentrada  
12) Natureza do Serviço de Acolhimento Institucional  
13) Papel da autoridade judiciária 
 
- Módulo IV – Promoção de autonomia de adolescentes acolhidos 
1) Autonomia de Adolescentes e o Preparo para a Vida Adulta 
2) Direito à Participação 
3) Desligamento por Maior Idade 
 
6. PERÍODO DO CURSO: 1º de junho a 11 de julho de 2022. 
 
7. CRONOGRAMA: 
  

CRONOGRAMA 

Ambientação 1º a 3/6/2022  

Módulo I 6 a 13/6/2022  

Módulo II 14 a 23/6/2022  

Módulo III 

 
24/6 a 3/7/2022 

 
28/6/2022 aula ao vivo 

 9 às 12h 
 

Módulo IV 4 a 11/7/2022  

Término tutor 12 a 18/7/22  

Certificação Até 25/7/22  

 
8. CARGA HORÁRIA TOTAL: 40h 
 
9. NÚMERO DE VAGAS: 50 vagas 
  
10.  DAS INSCRIÇÕES:  
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10.1.  No sistema SIGA, a partir das 10h do dia 11 de maio até as 23h59min do dia 31 de maio de 2022, por meio do 
formulário disponível no link: http://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur1909 
10.2.  Em seguida, preencher, ou atualizar, seus dados de cadastro no formulário e, ao final, clicar no botão “Confirmar o 
pedido de inscrição”; 
10.3.  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 pela(o) candidata(o), como forma de lembrete;  
10.4.  As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição, observado o público-alvo e o número de vagas, 
dispostos nos itens 1 e 9 deste edital;  
10.5.  As inscrições validadas poderão ser consultadas no www.siga.tjmg.jus.br, por meio do ícone “Painel do Estudante”, a 
partir das 14h do dia 30 de maio de 2022.  
10.6.  Serão excluídas:  
10.6.1.  Inscrições daquelas(es) que compartilharem o mesmo endereço de e-mail.  
10.6.2.  Inscrições daquelas(es) que não pertencerem ao público ao qual se destina, descrito no item 1 deste Edital. 
 
11.  PRÉ-REQUISITOS TECNOLÓGICOS:  
11.1.  Possuir ou ter acesso a um computador multimídia, capaz de reproduzir áudios e vídeos;  
11.2.  Ter acesso à Internet, com velocidade mínima de conexão de 256 kbps;  
11.3.  Possuir endereço de correio eletrônico (e-mail) válido, atual e de uso exclusivo do aluno; 
11.4.  Possuir Sistema Operacional e Navegador de Internet bem como Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader e 
Windows Media Player instalados e atualizados; 
11.5.  Computador com acesso ao Youtube. 
 
12.  ACESSO AO CURSO: 
12.1.  Acessar o endereço www.siga.tjmg.jus.br;  
12.2.  Clicar no ícone “Painel do Estudante” e inserir seu CPF (11 algarismos, sem separadores e espaços);  
12.3.  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. 
12.4.  A (O) aluna (o) deverá ter disponibilidade para participar do curso no período mencionado, ler todo o conteúdo do 
curso e realizar atividades propostas bem como consultar com frequência o e-mail cadastrado no sistema para verificar avisos, 
alertas, dentre outros. 
12.5.  O ambiente do curso estará acessível a partir das 14h da data inicial e será encerrado às 23h59min da data de 
término. 
 
13.  CRITÉRIOS DE CERTIFICAÇÃO:  
13.1.  Para obter o certificado do curso, o aluno deverá realizar as atividades propostas pelos tutores e obter aproveitamento 
mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) do total de pontos distribuídos. 
13.2.  O certificado poderá ser retirado eletronicamente pelo endereço: www.siga.tjmg.jus.br, 5 dias úteis após o 
encerramento do curso. 
 
14.  AVALIAÇÃO DE REAÇÃO: A avaliação de reação será realizada pelas(os) participantes ao final do curso, mediante 
questionário que terá como finalidade a verificação da qualidade do curso, o constante aperfeiçoamento das estratégias 
adotadas e a qualificação das(os) docentes. 
 
15.  PRAZO PARA SALVAR/IMPRIMIR O MATERIAL DO CURSO: 
A(o) estudante deverá salvar/imprimir este conteúdo durante o período em que o curso estiver disponível. Uma vez fechado o 
ambiente virtual, os conteúdos não ficarão mais acessíveis. 
 
16.  UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DO CURSO:  
A utilização e impressão dos materiais do curso somente serão permitidas para uso pessoal da(o) estudante, visando a facilitar 
o aprendizado dos temas tratados, sendo proibida sua reprodução e distribuição sem prévia autorização da EJEF.  
 
17.  DO CANCELAMENTO DA PARTICIPAÇÃO:  
A necessidade de cancelamento da matrícula no curso deverá ser comunicada pelo canal Fale Conosco, no endereço 
http://www.siga.tjmg.jus.br/faleconosco/FormFaleConosco.php, ou por meio do e-mail  cofor211@tjmg.jus.br, até o último dia 
de inscrição estabelecido no item 10.1, para viabilizar a substituição dos desistentes, seguindo-se a ordem de inscrição, 
observado o público-alvo descrito no item 1 deste aviso.  
 
18. ENFAM: Informamos que o curso está credenciado na ENFAM por meio da Portaria nº 128 de 23 de maio de 2022. 
 
19. AUTORIA DO CONTEÚDO: Escola Paulista da Magistratura 
 
20. ESTIMATIVA DO MONTANTE DA DESPESA: R$ 22.624,80, que abrange:  
•••• Despesas com honorários de docentes. 
 
21. ORIGEM: Dotação orçamentária do TJMG 
 
22. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
22.1.  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.  
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22.2.  Outros esclarecimentos: Coordenação Administrativa de Formação II – COFOR II. Contato (31) 3247-8967/8450/8414 
ou pelo e-mail cofor211@tjmg.jus.br. 
22.3.  Edital publicado originalmente no dia 9 de maio de 2022. 
 
 

UAILive 
 

Tema: “Confiança criativa na inovação” 
 

Modalidade: a distância, com transmissão ao vivo pela internet 
 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tiago Pinto, 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais e Superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, comunicamos que estarão abertas as 
inscrições para a transmissão ao vivo "UAILive”, com o tema “Confiança criativa na inovação”, conforme abaixo especificado:  
 
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 desta ação educacional, espera-se que a(o) participante seja capaz de reconhecer a importância 
da inovação e suas metodologias para uma prestação jurisdicional cada vez mais eficaz e eficiente.  
 
3.  DOCENTES:  
 
EXPOSITORA: Caroline Bücker- Diretora da Idealiza Tools&Methods, facilitadora, consultora, palestrante, autora, professora 
de MBA de Inovação. Mestre em Educação na PUCRS, pós-graduada em gestão e empresarial pela PUCRS, design thinker 
pela ESPM RJ, graduada em publicidade e propaganda pela UFRGS. Cursos de Colaboração criativa pela IDEO e 
STANDFORD. 
 
MEDIADORES:  
Rodrigo Martins Faria - Juiz Auxiliar da 1ª Vice-Presidência do TJMG. Coordenador do laboratório de inovação do TJMG 
(UAILab). 
Priscila Pereira de Souza - Gerente do UAILab e do Centro de Desenvolvimento e Acompanhamento de Projetos (CEPROJ) . 
 
4.  MODALIDADE: A distância.   
 
5.   DATA: 29 de junho de 2022. 
 
6.  HORÁRIO: 19 às 20h. 
 
7.   CARGA HORÁRIA: 1h. 
 
8.   NÚMERO DE VAGAS: 1.500 
 
9.  DAS INSCRIÇÕES:  
9.1.  No sistema SIGA, a partir das 10h do dia 22 de junho de 2022 até as 18h do dia 28 de junho de 2022, por meio do 
formulário disponível no link: http://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur1937 
9.2.  Em seguida, preencher, ou atualizar, seus dados de cadastro no formulário e, ao final, 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 pela(o) candidata(o), como forma de lembrete; 
9.4.  As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição, observado o público-alvo e o número de vagas, 
dispostos nos itens 1 e 8 deste 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 29 de junho de 2022. 
9.6. Serão excluídas: 
9.6.1. Inscrições daquelas(es) que compartilharem o mesmo endereço de e-mail.  
9.6.2. Inscrições daquelas(es) que não pertencerem ao público ao qual se destina, descrito no item 1 deste Edital. 
 
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) aluna(o) 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.  Computador com acesso ao YouTube. 
 
11.  ACESSO À TRANSMISSÃO AO VIVO: 
11.1.  Acessar a página eletrônica EJEF: http://ejef.tjmg.jus.br/ e clicar no Banner que estará disponível. 
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12.  CRITÉRIOS PARA CERTIFICAÇÃO: 
12.1.  A(o) participante será aprovada(o) e certificada(o) se registrar sua presença por meio do link que será disponibilizado 
pela equipe da EJEF durante a transmissão ao vivo. 
12.2.  O certificado poderá ser consultado/retirado eletronicamente pelo endereço: www.siga.tjmg.jus.br, clicando no ícone 
Painel do Estudante, em até 5 dias úteis após o término da transmissão. 
 
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 impressão dos materiais do curso somente serão permitidas 
para uso pessoal da(o) estudante, visando a facilitar o aprendizado dos temas tratados, sendo proibida sua reprodução e 
distribuição sem prévia autorização da EJEF.  
 
15.  DO CANCELAMENTO DA PARTICIPAÇÃO: A necessidade de cancelamento da matrícula no curso deverá ser 
comunicada pelo canal Fale Conosco, no endereço http://www.siga.tjmg.jus.br/faleconosco/FormFaleConosco.php, ou por meio 
e-mail cofor23@tjmg.jus.br, até o último dia de inscrição estabelecido no item 9.1. 
 
16.  ESTIMATIVA DO MONTANTE DA DESPESA: R$ 0,00. 
 
17.  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
17.1.  A live é uma realização da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes (EJEF) em parceria com a Unidade 
Avançada de Inovação em Laboratório – UAILab 
17.2.  Todas as informações relativas a esta ação, serão comunicadas às(aos) interessadas(os) via e-mail. Desta forma, 
mantenha seu endereço eletrônico sempre atualizado em nossos cadastros. 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. 
17.3.  Outros esclarecimentos: GEFOR/COFOR II - Coordenação Administrativa de Formação II, por meio do ícone “Fale 
Conosco” do endereço www.siga.tjmg.jus.br, pelo e-mail cofor23@tjmg.jus.br ou telefones: (31) 3247-8967/8450. 
17.4.  Edital publicado originalmente em 22 de junho de 2022.  
 
 

Curso “A Atuação dos Juízes Leigos” 
 

(módulo teórico) 
 

Modalidade: a distância, autoinstrucional 
 

1ª Retificação: Alteração no período do curso e período de inscrição  
 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tiago Pinto, 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais e Superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, comunicamos que estarão abertas as 
inscrições para o Curso “A Atuação dos Juízes Leigos”, conforme abaixo especificado: 
 
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.  AUTORIA DO CONTEÚDO:  
Cristiana Martins Gualberto Ribeiro – Juíza de Direito da Unidade Jurisdicional Única do Juizado Especial de comarca de 
Vespasiano; 
Flávia de Vasconcelos Lanari – Juíza de Direito da 8ª Unidade Jurisdicional Cível do Juizado Especial Cível da comarca de 
Belo Horizonte; 
Rafael Niepce Verona Pimentel – Juiz de Direito da Unidade Jurisdicional Única do Juizado Especial da Comarca de Betim. 
 
4.  METODOLOGIA: Integralmente baseada na utilização da Internet e autoinstrucional - isto é, a(o) estudante, por meio 
da Internet acessa o ambiente virtual do curso e realiza seu próprio percurso de aprendizagem, sem a orientação de tutores. A 
proposta pedagógica combina procedimentos didáticos e utilização de recursos técnicos próprios da Educação a Distância 
(EAD).  
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Para o acompanhamento da capacitação é necessário que o(a) estudante conheça, previamente, algumas condições 
importantes e se comprometa a cumpri-las: 
4.1.  Interagir com todo o conteúdo da capacitação e realizar as atividades propostas; 
4.2.  Consultar com frequência o e-mail cadastrado no sistema, para verificar avisos de publicações, alertas, dentre outros. 
 
5.  MODALIDADE: A distância, autoinstrucional.  
 
6.   CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
Unidade 1 – Os Juizados Especiais – Noções Gerais; 
Unidade 2 – Juizados Especiais – Fazenda Pública; 
Unidade 3 – Direito Processual Civil aplicado aos Juizados Especiais; 
Unidade 4 – Turmas Recursais;  
Unidade 5 – Técnicas para a realização de sessões de conciliação; 
Unidade 6 – Audiências de instrução e julgamento;  
Unidade 7 – Técnicas de elaboração de projetos de sentenças;  
Unidade 8 – Deontologia e ética. 
 
7.   PERÍODO DO CURSO:  
7.1.  O ambiente virtual do curso estará disponível até o dia 16 de dezembro de 2022. 
7.2.  Após solicitar a sua inscrição (item 10) e receber a confirmação de acesso ao curso, a(o) estudante poderá realizar 
seu próprio percurso de aprendizagem, devendo concluir a capacitação em até 30 (trinta) dias após iniciá-la. 
 
8.   CARGA HORÁRIA: 15h/aula 
 
9.   NÚMERO DE VAGAS: 39 
 
10.  DAS INSCRIÇÕES: Oferta permanente 
10.1.  No sistema SIGA, a partir das 10h do dia 9 de fevereiro até as 23h55 do dia 18 de novembro de 2022, por meio do 
formulário disponível no link: http://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur1777 
10.2.  Em seguida, preencher, ou atualizar, seus dados de cadastro no formulário e clicar no botão “Confirmar o pedido de 
inscrição”; 
10.3.  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 pela(o) candidata(o), como forma de lembrete; 
10.4.  Serão excluídas: 
10.4.1.  Inscrições daquelas(es) que compartilharem o mesmo endereço de e-mail. O endereço pode ser do TJMG 
(@tjmg.jus.br), mas é obrigatório que este e-mail institucional seja individual e de uso exclusivo do(a) estudante; 
10.4.2.  Inscrições daquelas(es) que não pertencerem ao público ao qual se destina, descrito no item 1 deste Edital. 
10.5.  A confirmação de acesso ao curso poderá ser verificada no site www.siga.tjmg.jus.br clicando no ícone “Painel do 
Estudante”, em até 02 (dois) dias úteis* após o pedido de inscrição.  
*Dias úteis de trabalho regulamentar na Secretaria do TJMG. 
 
11.   PRÉ-REQUISITOS TECNOLÓGICOS: 
11.1.  Possuir ou ter acesso a um computador multimídia, capaz de reproduzir áudios e vídeos; 
11.2.  Acesso à Internet, com velocidade mínima de conexão de 256 kbps; 
11.3.  Possuir endereço de correio eletrônico (e-mail) válido e atual; o e-mail deverá ser de uso exclusivo do aluno e 
consultado, preferencialmente, diariamente; 
11.4.  Sistema Operacional e Navegador de Internet atualizados. Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader e Windows 
Media Player instalados e atualizados; 
11.5.  Acesso ao Youtube. 
 
12.  ACESSO AO CURSO: 
12.1.   Acessar o endereço www.siga.tjmg.jus.br; 
12.2.  Clicar no ícone “Painel do Estudante” e inserir seu CPF (11 algarismos, sem separadores e espaços); 
12.3.  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. 
 
13.  AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM: Será realizada a aferição da aprendizagem através de exercícios aplicados no 
decorrer do curso. 
 
14.  CRITÉRIOS PARA CERTIFICAÇÃO:  
14.1.  Para obtenção do certificado da EJEF, a(o) estudante deverá atingir, no mínimo, 70% (setenta  por cento) de 
aproveitamento no total de pontos distribuídos durante o curso; 
14.2.  Tendo concluído seus estudos no ambiente virtual do curso, a(o) estudante deverá emitir seu próprio certificado de 
participação, clicando no botão “Gerar certificado” que estará disponibilizado na seção “Encerramento” do curso; 
14.3.  Após esta etapa, o certificado poderá ser acessado, a qualquer tempo, no endereço www.siga.tjmg.jus.br, clicando 
nos ícones “Painel do Estudante” ou “Certificados virtuais”. 
 
15.  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. 
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16.  PRAZO PARA SALVAR/IMPRIMIR O MATERIAL DO CURSO: Caso o curso tenha materiais disponíveis em formato 
de textos, a(o) estudante deverá salvar/imprimir este conteúdo durante o período em que o curso estiver disponível. Uma vez 
fechado o ambiente virtual, o acesso aos conteúdos não estará mais acessível. 
 
17.  UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DO CURSO: A utilização e impressão dos materiais do curso somente serão permitidas 
para uso pessoal da(o) estudante, visando a facilitar o aprendizado dos temas tratados, sendo proibida sua reprodução e 
distribuição sem prévia autorização da EJEF. 
 
18.  DO CANCELAMENTO DA PARTICIPAÇÃO: A necessidade de cancelamento da matrícula no curso deverá ser 
comunicada pelo canal Fale Conosco, no endereço http://www.siga.tjmg.jus.br/faleconosco/FormFaleConosco.php, ou por meio 
e-mail cofor27@tjmg.jus.br, até o último dia de inscrição estabelecido no item 10.1. 
 
19.  PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO: Gerência de Planejamento e Desenvolvimento 
Pedagógico – GEPED.  
 
20.  SUPORTE PARA ACESSO AO AMBIENTE VIRTUAL DO CURSO: Coordenação de Planejamento dos Programas 
de Gestores, Servidores e Extensão – COGEX, por meio do  www.siga.tjmg.jus.br, clicar no ícone “Fale Conosco” ou por meio 
do telefone (31)  3247-8429 / 8838. 
 
21.  SUPORTE ADMINISTRATIVO DO CURSO: Coordenação Administrativa de Formação II – COFOR II, por meio 
do  www.siga.tjmg.jus.br, clicar no ícone “Fale Conosco” ou por meio do telefone (31) 32478414. 
 
22.  SUPORTE TÉCNICO: Centro de Tecnologia e Mídias Digitais – CETED, por meio do  www.siga.tjmg.jus.br, clicar no 
ícone “Fale Conosco” ou por meio do telefone (31)  3247-8770. 
 
23.  ESTIMATIVA DO MONTANTE DA DESPESA: R$0,00 
 
24.  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
24.1.  O Curso “A Atuação dos Juízes Leigos”, que constitui etapa de caráter eliminatório do processo seletivo para a 
designação de juízes leigos no âmbito do Estado de Minas Gerais, é uma realização da Escola Judicial Desembargador Edésio 
Fernandes – EJEF, em parceria com o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais. 
24.2.  Todas as informações relativas a esse curso serão comunicadas às(aos) interessadas(os) via e-mail. Desta forma, 
mantenha seu endereço eletrônico sempre atualizado em nossos cadastros. 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; 
24.3.  Esclarecimentos sobre a atuação dos Juízes Leigos poderão ser obtidos na Gerência de Suporte aos Juizados 
Especiais – pelo telefone (31) 3289-9530. 
24.4.  Outros esclarecimentos: Coordenação Administrativa de Formação II – COFOR II. Contato (31) 3247- 8414 ou pelo e-
mail cofor27@tjmg.jus.br 
24.5.  Edital publicado originalmente em 25 de janeiro de 2022. 
 
 

CURSO “PRÁTICAS PARA AS ATIVIDADES NOTARIAIS E DE REGISTROS PÚBLICOS” 
 

Modalidade: a distância, autoinstrucional 
 

Oferta Permanente 
 

2ª retificação: alteração período de inscrições - módulos específicos 
 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tiago Pinto, 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais e Superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, comunicamos que estarão abertas as 
inscrições para o curso Práticas para as Atividades Notariais e de Registros Públicos, conforme abaixo especificado: 
 
1.  PÚBLICO AO QUAL SE DESTINA: Tabeliãs, tabeliães, oficialas registradoras, oficiais registradores, bem como 
substitutas e substitutos do Estado de Minas Gerais, magistradas, magistrados, servidoras, servidores, estagiários e 
estagiárias do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
 
2.  OBJETIVO: Ao final da ação educacional, espera-se que o(a)s participantes apliquem os procedimentos pertinentes 
aos serviços notariais e de registros públicos, promovendo a adequação da organização técnica e administrativa nas 
serventias, para atendimento das diretrizes cominadas pelos órgãos de regulamentação, orientação e fiscalização. 
 
3.   DOCENTES: André Lúcio Saldanha, Desembargador Caetano Levi Lopes, Desembargador Marcelo Guimarães 
Rodrigues, Carolina Finger Martinez Morales, Eduardo Calais Pereira, Fernando Bernardes Campoli, João Paulo Ribeiro 
Sifuentes Costa, José de Arimatéia Barbosa, Ronan Cardoso Naves Neto, Victor Fróis Rodrigues (Conteudistas). 
 
4.  METODOLIGIA: O curso será autoinstrucional, ou seja, os próprios alunos fazem o seu percurso de aprendizagem 
com o estudo e a realização das atividades. 
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5.  MODALIDADE: A distância, autoinstrucional. 
 
6.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
. Módulo Geral: 
Unidade 1 - Organização Judiciária, Estrutura Administrativa e Deontologia Jurídica 
Unidade 2 – Princípios Gerais, Direitos, Deveres e Ingresso nos Serviços Extrajudiciais 
Unidade 3 - Obrigações Contábeis, Fiscais, Trabalhistas e Administrativas 
Unidade 4 - Emolumentos, Selos de Fiscalização, DAP/TFJ, Malote Digital e RECOMPE/MG 
Unidade 5 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e os Serviços Notariais e de Registro 
. Módulos Específicos: 
Módulo I - Tabelionato de Notas 
Módulo II - Registro de Títulos e Documentos 
Módulo III - Registro Civil das Pessoas Naturais 
Módulo IV - Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
Módulo V - Registro de Imóveis 
Módulo VI - Protesto de Títulos e Documentos 
 
7.  PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 21 de março a 29 de julho de 2022.  
 
8.  CRONOGRAMA:  
 

Inscrições 
Período de realização do curso: de 21/3 a 29/7/2022 

Prazo para finalização do módulo Geral Prazo para finalização dos módulos específicos 

21/3 a 6/6 11/7 29/7 

 
9.  CARGA HORÁRIA: Módulo Geral: 24 horas. Módulos Específicos: Módulo I: 16 horas, Módulo II: 11 horas, Módulo III: 
7 horas, Módulo IV: 8 horas, Módulo V: 14 horas e Módulo VI: 5 horas. 
 
10.  NÚMERO DE VAGAS: 1.500 
 
11.  PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 21 de março a 6 de junho de 2022  
(As inscrições serão abertas a partir das 10h do dia 21/3/2022 e encerradas às 14h do dia 6/6/2022). 
11.1.  Módulo geral: 21/03 a 06/06. 
11.2.  Módulos específicos: 21/03 a 11/07. 
 
12.  DAS INSCRIÇÕES: oferta permanente 
Inscrições abertas permanentemente das 10h do dia 21 de março até às 14h do dia 6 de junho de 2022.  
Para solicitar a inscrição, a(o) interessada(o) deverá: 
12.1.  Acessar o endereço: http://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur1854  
12.2.  Em seguida, preencher ou atualizar no formulário seus dados de cadastro e clicar no botão “Confirmar o pedido de 
inscrição”; 
12.3.  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, como forma de lembrete. 
12.4.  Caso a(o) candidata(o) necessite atualizar a senha, deverá acessar o endereço www.siga.tjmg.jus.br e clicar no ícone 
“Criar ou atualizar cadastro”. 
12.5.  Serão excluídas: 
12.5.1.  Inscrições daquelas(es) que compartilharem o mesmo endereço de e-mail.  
12.5.2.  Inscrições daquelas(es) que não pertencerem ao público deste curso. 
12.6.  As inscrições confirmadas poderão ser verificadas no www.siga.tjmg.jus.br, clicando no ícone “Painel do Estudante”, 
em até 2(dois) dias úteis após o pedido. 
 
13.  ACESSO AO CURSO: Para acesso ao curso é necessário: 
13.1.  Acessar o endereço http://siga.tjmg.jus.br; 
13.2.  Clicar no ícone “Painel do Estudante” e inserir seu CPF (11 algarismos, sem separadores e espaços); 
13.3.  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; 
13.4.  O(a) aluno(a) 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; 
13.5.  O ambiente do curso estará acessível a partir das 10h da data inicial e será encerrado às 23h59 da data de término. 
 
14.  PRÉ-REQUISITOS TECNOLÓGICOS: 
14.1.  Possuir ou ter acesso a um computador multimídia, capaz de reproduzir áudios e vídeos; 
14.2.  Acesso à Internet, com velocidade mínima de conexão de 256 kbps; 
14.3.  Possuir endereço de correio eletrônico (e-mail) válido e atual; o e-mail deverá ser de uso exclusivo do aluno e 
consultado, preferencialmente, diariamente; 
14.4.  Sistema Operacional e Navegador de Internet atualizados. Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader e Windows 
Media Player instalados e atualizados. 
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15.  CRITÉRIOS PARA CERTIFICAÇÃO: 
15.1.  Os(as) participantes serão aprovados(as) e certificados(as) se obtiverem o mínimo de 70% de aproveitamento do total 
de pontos distribuídos em cada módulo do curso.  
15.2.  O(A) estudante será considerado(a) aprovado(a) no Curso “Práticas para as Atividades Notariais e de Registros 
Públicos” se obtiver as duas certificações, uma vez que são obrigatórias: 
. Módulo Geral do Curso “Práticas para as Atividades Notariais e de Registros Públicos”; 
. Pelo menos 1 (um) Módulo Específico (Tabelionato de Notas; Registro de Títulos e Documentos; Registro Civil das Pessoas 
Naturais; Registro Civil das Pessoas Jurídicas; Registro de Imóveis; Protesto de Títulos e Documentos). 
15.3.  Tendo concluído seus estudos no ambiente virtual do curso, o estudante deverá emitir seu próprio certificado de 
participação, clicando no botão “Gerar certificado” que estará disponibilizado na seção “Encerramento” do curso. Após esta 
etapa, o certificado poderá ser acessado, a qualquer tempo, no endereço www.siga.tjmg.jus.br por meio dos links “Painel do 
Estudante” ou “Certificados virtuais”. 
 
16.  AVALIAÇÃO DE REAÇÃO: A avaliação de reação será realizada pelos(as) participantes ao final do curso, mediante 
questionário que terá como finalidade a verificação da qualidade do curso, o constante aperfeiçoamento das estratégias 
adotadas e a qualificação dos(as) docentes. 
 
17.  UTILIZAÇÃO DO MATERIAL: A utilização dos materiais do curso somente serão permitidas para uso pessoal da(o) 
estudante, visando a facilitar o aprendizado dos temas tratados, sendo proibida sua reprodução e distribuição sem prévia 
autorização da EJEF. 
 
18.  DO CANCELAMENTO DA PARTICIPAÇÃO: A necessidade de cancelamento da matrícula no curso deverá ser 
comunicada pelo canal Fale Conosco, no endereço http://siga.tjmg.jus.br/mod/faleconosco/index2.php, ou por meio do e-mail 
cofor210@tjmg.jus.br, até o último dia de inscrição estabelecido no item 11.  
 
19.  ESTIMATIVA DO MONTANTE DA DESPESA: Sem ônus para o TJMG. 
 
20.  CURADORIA: Marcelo Guimarães Rodrigues - Desembargador do TJMG. 
 
21.  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
21.1.  Todas as informações relativas a esta ação, serão comunicadas aos interessados(as) via e-mail. Desta forma, 
mantenha seu endereço eletrônico sempre atualizado em nossos cadastros. 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.  
21.2.  Outros esclarecimentos: Coordenação Administrativa de Formação II – COFOR II. Contato (31) 3247- 8445, 3247-
8796, 3247-8414, ou pelo e-mail cofor210@tjmg.jus.br 
22.2.  Edital publicado originalmente no dia 18 de março de 2022. 
 
 

CURSO “PREPARATÓRIO PARA ESTÁGIO NO TJMG” 
 

CAPITAL 
 

Modalidade: A distância 
 
De ordem do Excelentíssimo 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG e Superintendente 
da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEF, Desembargador Tiago Pinto, comunicamos que estarão abertas 
as inscrições para o curso “Preparatório para Estágio no TJMG - Capital”, conforme abaixo especificado: 
 
1. PÚBLICO AO QUAL SE DESTINA: Estudantes que iniciarão o estágio no TJMG em unidades judiciais e setores de 
Belo Horizonte.  
(Obs: este curso é pré-requisito para realizar o estágio no TJMG) 
 
2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Ao final deste curso, espera-se que a(o) estudante seja capaz de: 
2.1.  Reconhecer a realidade do TJMG; 
2.2.  Distinguir as condutas adequadas no exercício das atividades de estágio; 
2.3.  Identificar os direitos e obrigações da(o) estagiária(o); 
2.4.  Identificar as normas que regem o estágio. 
 
3.  AUTORIA DO CONTEÚDO: Luciene Maria Veloso de Lacerda, Assessora Judiciária, lotada na Direção do Foro da 
Comarca de Belo Horizonte. 
 
4.  METODOLOGIA: Neste curso a(o) estudante realiza o seu próprio percurso no ambiente virtual de aprendizagem, 
sem a orientação de tutores. A proposta pedagógica combina textos, vídeos, depoimentos, exercícios e material complementar. 
4.1.  Para o acompanhamento do curso é necessário que a(o) estudante conheça previamente algumas condições 
importantes e se comprometa a cumpri-las: 
• ler todo o conteúdo do curso e realizar as atividades propostas de acordo com o cronograma, evitando o acúmulo de 
tarefas; 
• consultar com frequência o e-mail cadastrado no sistema, para verificar avisos de publicações, alertas, dentre outros. 
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5.  MODALIDADE: A distância e autoinstrucional. 
 
6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
Unidade I - Conhecendo o TJMG. 
Unidade II - Regulamentação do estágio. 
Unidade III - Estágio no TJMG. 
Unidade IV - Condutas e atitudes. 
 
7. INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO: 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) 
 
8. CARGA HORÁRIA: 4h. 
 
9. NÚMERO DE VAGAS: ilimitada. 
 
10.  DAS INSCRIÇÕES: 
10.1.  PERÍODO DAS INSCRIÇÕES:  A partir do dia 17 de fevereiro, as 10h, até as 23h55 do dia 16 de dezembro de 
2022. 
10.2.  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 “Preparatório para Estágio no TJMG - Capital”, 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”. 
10.3.  CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
10.3.1.  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. 
10.3.2. 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). 
 
11.  PRÉ-REQUISITOS TECNOLÓGICOS:  
11.1.  Possuir ou ter acesso a um computador multimídia, capaz de reproduzir áudios e vídeos;  
11.2.  Ter acesso à Internet, com velocidade mínima de conexão de 256 kbps;  
11.3.  Possuir endereço de correio eletrônico (e-mail) válido, atual e de uso exclusivo da(o) aluna(o), que deverá ser 
consultado, preferencialmente, diariamente; 
11.4.  Possuir Sistema Operacional e Navegador de Internet bem como Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader e 
Windows Media Player instalados e atualizados. 
 
12.  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: 
12.1.  Clicar no ícone “Painel do Estudante” e inseri seu CPF (11 algarismos sem separadores e espaços); 
12.2.  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. 
 
13.  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. Após a conclusão o 
certificado será emitido e deverá ser retirado eletronicamente pelo endereço: www.siga.tjmg.jus.br, link: “Certificados 
virtuais”. 
 
14.  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. 
 
15.  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. 
 
16.  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. 
 
17.  ESTIMATIVA DO MONTANTE DA DESPESA: Sem ônus para o TJMG. 
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18.  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
18.1.  O Curso “Preparatório para 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 14 de fevereiro de 2022. 

 
 

CURSO “PREPARATÓRIO PARA ESTÁGIO NO TJMG” 
 

COMARCAS DO INTERIOR 
 

Modalidade: A distância 
 
De ordem do Excelentíssimo 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG e Superintendente 
da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEF, Desembargador Tiago Pinto, comunicamos que estarão abertas 
as inscrições para o curso “Preparatório para Estágio no TJMG - Interior”, conforme abaixo especificado: 
 
1. PÚBLICO AO QUAL SE DESTINA: Estudantes que iniciarão o estágio no TJMG em unidades judiciárias e setores 
das Comarcas do Interior de Minas Gerais.  
(Obs: este curso é pré-requisito para realizar o estágio no TJMG) 
 
2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Ao final deste curso, espera-se que a(o) estudante seja capaz de: 
2.1.  Reconhecer a realidade do TJMG; 
2.2.  Distinguir as condutas adequadas no exercício das atividades de estágio; 
2.3.  Identificar os direitos e obrigações da(o) estagiária(o); 
2.4.  Identificar as normas que regem o estágio. 
 
3.  AUTORIA DO CONTEÚDO: Luciene Maria Veloso de Lacerda, Assessora Judiciária, lotada na Direção do Foro da 
Comarca de Belo Horizonte. 
 
4.  METODOLOGIA: Neste curso a(o) estudante realiza o seu próprio percurso no ambiente virtual de aprendizagem, 
sem a orientação de tutores. A proposta pedagógica combina textos, vídeos, depoimentos, exercícios e material complementar. 
4.1.  Para o acompanhamento do curso é necessário que a(o) estudante conheça previamente algumas condições 
importantes e se comprometa a cumpri-las: 
• ler todo o conteúdo do curso e realizar as atividades propostas de acordo com o cronograma, evitando o acúmulo de 
tarefas; 
• consultar com frequência o e-mail cadastrado no sistema, para verificar avisos de publicações, alertas, dentre outros. 
 
5.  MODALIDADE: A distância e autoinstrucional. 
 
6.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
Unidade I – Conhecendo o TJMG. 
Unidade II – Regulamentação do estágio. 
Unidade III – Estágio no TJMG. 
Unidade IV – Condutas e atitudes. 
 
7.  INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO: 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) 
 
8.  CARGA HORÁRIA: 4h. 
 
9.  NÚMERO DE VAGAS: ilimitada. 
 
10.  DAS INSCRIÇÕES; 
10.1.  PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: A partir do dia 17 de fevereiro, às 10h, até as 23h55 do dia 16 de dezembro de 
2022. 
10.2.  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 “Preparatório para Estágio no TJMG – Interior”, 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”; 
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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”. 
10.3.  CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
10.3.1.  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. 
10.3.2. 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). 
 
11.  PRÉ-REQUISITOS TECNOLÓGICOS:  
11.1.  Possuir ou ter acesso a um computador multimídia, capaz de reproduzir áudios e vídeos;  
11.2.  Ter acesso à Internet, com velocidade mínima de conexão de 256 kbps;  
11.3.  Possuir endereço de correio eletrônico (e-mail) válido, atual e de uso exclusivo da(o) aluna(o), que deverá ser 
consultado, preferencialmente, diariamente; 
11.4.  Possuir Sistema Operacional e Navegador de Internet bem como Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader e 
Windows Media Player instalados e atualizados. 
 
12.  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: 
12.1.  Clicar no ícone “Painel do Estudante” e inseri seu CPF (11 algarismos sem separadores e espaços); 
12.2.  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. 
 
13.  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. Após a conclusão o 
certificado será emitido e deverá ser retirado eletronicamente pelo endereço: www.siga.tjmg.jus.br, link: “Certificados 
virtuais”. 
 
14.  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. 
 
15.  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. 
 
16.  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. 
 
17.  ESTIMATIVA DO MONTANTE DA DESPESA: Sem ônus para o TJMG. 
 
18.  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
18.1.  O Curso “Preparatório para 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 14 de fevereiro de 2022. 
 
 

Curso Preparatório para o Teletrabalho  
 

Modalidade: a distância 
 

(*) 1ª Retificação: Alteração do tópico “5 - PERÍODO DO CURSO” e altera a redação e o tópico “8 - DAS INSCRIÇÕES” 
 
De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tiago Pinto, 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais e Superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, comunicamos que estarão abertas as 
inscrições para o “Curso Preparatório para o Teletrabalho”, na modalidade a distância, conforme especificado abaixo: 
 
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. 
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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. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade 1 – O teletrabalho no novo paradigma das relações de trabalho 
Unidade 2 – Teletrabalho: possibilidades e desafios  
Unidade 3 – O Teletrabalho no TJMG 
Unidade 4 – Requisitos tecnológicos para o teletrabalho 
Unidade 5 – Noções de Ergonomia para montagem do home-office 
Unidade 6 – Elaboração do Plano de Trabalho 
Unidade 7 – Aspectos dos sistemas informatizados para a prática do teletrabalho: 
• Módulo JPe Cartórios; 
• Módulo JPe Dirsup; 
• Módulo PJE; 
• Módulo SEI; 
• Módulo SEEU. 
Na Unidade 7, a(o) participante deverá, obrigatoriamente, cursar o(s) sistema(s) utilizado(s) em seu setor de lotação (ver item 
8.9 do Edital).  
 
5.  PERÍODO DO CURSO:  
5.1.  Módulo Básico: 21/6 a 12/12/2022; 
5.2.  Módulo Sistemas: 21/6 a 16/12/2022. 
 
6.  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). 
 
7.  NÚMERO DE VAGAS: 1500. 
 
8.  DAS INSCRIÇÕES:  
8.1.  Inscrições abertas, permanentemente: 
8.1.1.  Módulo principal: das 10 horas do dia 21 de junho até as 23h55 do dia 22 de novembro de 2022; 
8.1.2.  Módulos de sistemas informatizados: das 10 horas do dia 21 de junho até as 23h55 do dia 12 de dezembro de 2022. 
8.2.  A partir da confirmação de acesso ao curso, a(o) estudante realizará seu próprio percurso de aprendizagem. 
8.3.  O ambiente virtual do curso principal ficará acessível até as 23h55 do dia 12 de dezembro de 2022.  
8.4.  Os ambientes virtuais dos módulos de sistemas informatizados, indicados no item 4 (Unidade 7), ficarão acessíveis 
até as 23h55 do dia 16 de dezembro de 2022.  
8.5.  A(O) estudante que não apresentar o certificado do curso principal – Preparatório para o Teletrabalho – e de, pelo 
menos, um módulo de sistema informatizado - JPe Cartórios, JPe Dirsup, PJE, SEI e/ou SEEU – não poderá ingressar no 
Teletrabalho. 
8.6.  Inscrição no curso principal: 
8.6.1.  No sistema SIGA, por meio do formulário disponível no link: http://ejef.tjmg.jus.br/curso-preparatorio-para-o-
teletrabalho-turma-2/ 
8.6.2.  Em seguida, preencher ou atualizar no formulário seus dados de cadastro e clicar no botão “Confirmar o pedido de 
inscrição”. 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. 
8.6.3.  Essa inscrição será validada, pelo sistema, em até 2 (dois) dias úteis* a contar da data do pedido no SIGA. 
(*Dia útil de trabalho regulamentar na Secretaria do TJMG) 
8.7.  Inscrição no(s) módulo(s) de sistema(s) informatizado(s): 
8.7.1.  Somente após a(o) estudante obter nota suficiente para aprovação no curso principal, ficará disponível, no ambiente 
virtual do curso, a Unidade 7 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).  
8.7.2.  Ao clicar no link do sistema escolhido, a(o) estudante será direcionada(o) ao formulário de inscrição e deverá proceder 
conforme o item 8.6.2 acima; 
8.7.3.   Essa inscrição será validada, pelo sistema, em até 2 (dois) dias úteis* a contar da data do pedido no SIGA. 
(*Dia útil de trabalho regulamentar na Secretaria do TJMG) 
8.8.  Serão indeferidas: 
8.8.1.  As inscrições daquelas(es) que não estão cadastradas(os) no Sistema RH do TJMG. 
8.8.2.  As inscrições daquelas(es) que compartilharem o mesmo endereço de e-mail. O endereço pode ser do TJMG 
(@tjmg.jus.br), mas é obrigatório que este e-mail institucional seja individual e de uso exclusivo da(o) estudante. 
8.8.3.  As inscrições daquelas(es) que não pertencerem ao público-alvo deste curso. 
 
9.  ACESSO AO CURSO: 



Diário do Judiciário Eletrônico/TJMG                                      Administrativo                                                                                                  
 

Disponibilização: 28 de junho de 2022 
Publicação: 29 de junho de 2022 

 

dje.tjmg.jus.br Edição nº: 115/2022 
 

Página 41 de 52 
 

  

 

A confirmação de acesso ao curso poderá ser verificada no endereço www.siga.tjmg.jus.br no ícone “Painel do Estudante”, em 
até 2 dias úteis* após o pedido de inscrição.  
(*Dia útil de trabalho regulamentar na Secretaria do TJMG) 
Para acessar o curso: 
9.1.  Acessar o endereço www.siga.tjmg.jus.br; 
9.2.  Clicar no ícone “Painel do Estudante” e inserir seu CPF (11 algarismos, sem separadores e espaços); 
9.3.  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. 
 
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.  Computador com acesso ao Youtube. 
 
11.  AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM: Será realizada a aferição da aprendizagem através de exercícios aplicados no 
decorrer do curso. 
 
12.  CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO: A necessidade de cancelamento da matrícula no curso deverá ser justificada 
pelo canal Fale Conosco, no endereço www.siga.tjmg.jus.br. 
 
13.  CERTIFICAÇÃO: 
13.1.  Para obtenção do certificado da EJEF, a(o) estudante deverá atingir, no mínimo, 70% (setenta por cento) de 
aproveitamento no total de pontos distribuídos em cada curso. 
13.2.  A(o) estudante será considerada(o) aprovada(o) no Curso Preparatório para o Teletrabalho se obtiver, ao menos, 2 
(duas) certificações das respectivas capacitações: 
a) Curso Preparatório para o Teletrabalho; 
b) Módulo do sistema informatizado (PJe, SEEU, JPe Cartórios, JPe Dirsup e/ou SEI). 
13.3.  Tendo concluído seus estudos em cada ambiente virtual de curso, a(o) aluna(o) deverá emitir seus próprios 
certificados de participação, clicando no botão “Gerar certificado” que estará disponibilizado na seção “Encerramento” de cada 
curso. Após esta etapa, os certificados poderão ser acessados, a qualquer tempo, no endereço http://www.siga.tjmg.jus.br por 
meio dos ícones “Painel do Estudante” ou “Certificados Virtuais”.  
 
14.  AVALIAÇÃO DE REAÇÃO: Ao final do curso a(o) estudante apontará o seu grau de satisfação com relação ao tema, 
carga horária, aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos, ambiente de treinamento, dentre outros. 
 
15.  PRAZO PARA SALVAR / IMPRIMIR O MATERIAL DO CURSO: A(O) estudante deverá salvar/imprimir o conteúdo 
durante o período em que o curso estiver disponível. Uma vez fechado o ambiente virtual isso não será mais possível. 
 
16. UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DO CURSO: A utilização e impressão dos materiais do curso somente serão permitidas 
para uso pessoal da(o) estudante, visando a facilitar o aprendizado dos temas tratados, sendo proibida sua reprodução e 
distribuição sem prévia autorização da EJEF. 
 
17. AUTORIA DO CONTEÚDO: Servidores e servidoras do TJMG, sendo estes(as):  
Alexandre Duarte Sales, Aline Ribeiro Mayrink Maia, Cláudia Magalhães, Eduardo Toscano Tavares, Eugênio Zulmir Penno, 
Felipe Nunes Porto, Fernanda Mariana Mendes, Gislêne Sousa Salomão, Inah Maria Szerman Rezende, Júlio César Amorim, 
Jussara Maria Canuto de Aquino, Luciana Alves Drumond Almeida, Marcos Henrique de Oliveira, Maria Inêz Rabelo Luz 
Cavalcanti de Albuquerque, Marília Miranda de Almeida, Mônica Campos de Faria, Patrícia Karla da Silva Almeida, Thiago 
Kamon Macedo Monteiro de Castro Hyodo, Vanessa Martins de Freitas e Victor Thiago de Aguiar.   
  
18.  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
18.1.  Este curso visa ao atendimento da Resolução nº 973/2021 e da Portaria nº 5.481/PR/2022.  
18.2.  Comunicamos que foi realizada a atualização do conteúdo do Curso Preparatório para o Teletrabalho, contudo, 
esclarecemos que, quem já concluiu as turmas anteriores não precisará realizar a capacitação novamente.  
18.3.  Informamos que este curso é classificado pela EJEF como essencial ao exercício das funções das servidoras e dos 
servidores do TJMG (Res. nº 953/2021). 
18.4.  Todas as informações relativas a esse curso serão comunicadas às(aos) interessadas(os) via e-mail. Dessa 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 e mensagem 
bloqueada pelo Firewall/Antivírus. 
18.5.  Outros esclarecimentos: GEFOR/COFOR II - Coordenação de Formação II, por meio do ícone “Fale Conosco” do 
endereço www.siga.tjmg.jus.br, pelo e-mail cofor22@tjmg.jus.br ou telefones: (31) 3247-8964 / 3247-8414 / 3247-8445. 
18.6.  Edital publicado originalmente em 9 de junho de 2022. 
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Curso Preparatório para Postulantes à Adoção 
 

Modalidade: a distância 
 

Oferta permanente 
 

1ª Retificação: Alteração nas datas de inscrição e período do curso 
 
De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tiago Pinto, Segundo Vice-Presidente do TJMG e Superintendente da 
Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, comunicamos que estarão abertas as inscrições do Curso “Preparatório 
para postulantes à adoção”, em observância à Portaria Conjunta nº 1081/PR/2020, e conforme abaixo especificado: 
 
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. AUTORIA DO CONTEÚDO:  
Aline Maia Santos – Associação Pontes de Amor; 
Anyellem Pereira Rosa - Associação Pontes de Amor;  
Christina Tavares Mota Martins – servidora do TJMG;  
José Roberto Poiani – Juiz de Direito do TJMG e membro da COINJ; 
Lorena Candelori Vidal – Associação Pontes de Amor e Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção; 
Rodrigo Rangel e Pereira – Associação Pontes de Amor e Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção;  
Sara Estelita Vera Vargas Rangel e Pereira – Associação Pontes de Amor e Associação Nacional de Grupos de Apoio à 
Adoção.  
 
4. MODALIDADE: a distância, autoinstrucional. 
 
5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
Unidade 1 - Adoção e seus significados; 
Unidade 2 - Aspectos jurídicos da adoção; 
Unidade 3 - Motivação para adoção e tempo de espera; 
Unidade 4 - Origem da criança/adolescente e sua história de vida;  
Unidade 5 - Desenvolvimento infantil e os impactos do trauma na infância/adolescência; 
Unidade 6 - Formas de apego e estilos parentais;  
Unidade 7 - Família ideal e família real;  
Unidade 8 - Novas configurações familiares e os desafios da adoção;  
Unidade 9 - Busca ativa e adoções necessárias; 
Unidade 10 - Estágio de convivência. 
 
6.  PERÍODO DO CURSO: 25 de abril a 16 de dezembro de 2022 
6.1.  Após solicitar a sua inscrição (item 9) e receber a confirmação de acesso ao curso, o(a) estudante poderá realizar seu 
próprio percurso de aprendizagem, devendo concluir a capacitação em até 30 (trinta) dias após iniciá-la. 
6.2.  O ambiente virtual do curso ficará acessível até as 23h55 do dia 31 de dezembro de 2022 
6.3.  As(os) estudantes que não finalizarem a capacitação completa, serão consideradas(os) “reprovadas(os)”. 
 
7. CARGA HORÁRIA: 21 horas 
 
8. NÚMERO DE VAGAS: 1.500 
 
9. DAS INSCRIÇÕES:  
9.1.  A partir das 10h do dia 25 de abril até as 23h55 do dia 16 de novembro de 2022. 
9.2.  Acessar o endereço www.siga.tjmg.jus.br e clicar em “PEDIR INSCRIÇÃO EM CURSO”; 
9.3.  Na página de inscrições, localizar o nome do curso e clicar em “INSCRIÇÕES ABERTAS - CLIQUE AQUI”; 
9.4.  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; 
9.5.  Preencher ou atualizar seus dados de cadastro no formulário e, ao final, clicar no botão “Confirmar o pedido inscrição”;  
9.6.  Serão excluídas as inscrições daquelas(es) que compartilharem o mesmo endereço de e-mail. O endereço poderá ser 
do TJMG (@tjmg.jus.br), mas é obrigatório que este e-mail institucional seja individual e de uso exclusivo do(a) estudante; 
9.7.  A confirmação de acesso ao curso poderá ser verificada no site www.siga.tjmg.jus.br clicando no ícone “Painel do 
Estudante”, em até 02 (dois) dias úteis* após o pedido de inscrição.  
*Dias úteis de trabalho regulamentar na Secretaria do TJMG. 
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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 do aluno 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.  Acesso ao Youtube. 
 
11.  ACESSO AO CURSO: 
11.1.   Acessar o endereço www.siga.tjmg.jus.br; 
11.2.  Clicar no ícone “Painel do Estudante” e inserir seu CPF (11 algarismos, sem separadores e espaços); 
11.3.  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. 
 
12.  CRITÉRIOS PARA CERTIFICAÇÃO: 
12.1.  Para obtenção do certificado da EJEF, o(a) estudante deverá atingir, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de 
aproveitamento no total de pontos distribuídos durante o curso. 
12.2.  Tendo concluído seus estudos no ambiente virtual do curso, o(a) estudante deverá emitir seu próprio certificado de 
participação, clicando no botão “Gerar certificado” que estará disponibilizado na seção “Encerramento” do curso.  
12.3.  Após esta etapa, o certificado poderá ser acessado, a qualquer tempo, no endereço www.siga.tjmg.jus.br, clicando 
nos ícones “Painel do Estudante” ou “Certificados virtuais”. 
 
13.  AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM:  
Será realizada a aferição da aprendizagem através de exercícios aplicados no decorrer do curso. 
 
14.  AVALIAÇÃO DE REAÇÃO: 
Ao final do curso, o(a) 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. 
 
15.  PRAZO PARA SALVAR/IMPRIMIR O MATERIAL DO CURSO: 
Caso o curso tenha materiais disponíveis em formato de textos, a(o) estudante deverá salvar/imprimir este conteúdo durante o 
período em que o curso estiver disponível. Uma vez fechado o ambiente virtual, o acesso aos conteúdos não estará mais 
acessível. 
 
16. UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DO CURSO: 
A utilização e impressão dos materiais do curso somente serão permitidas para uso pessoal da(o) estudante, visando a facilitar 
o aprendizado dos temas tratados, sendo proibida sua reprodução e distribuição sem prévia autorização da EJEF. 
 
17. DO CANCELAMENTO DA PARTICITICIPAÇÃO: 
A necessidade de cancelamento da matrícula no curso deverá ser comunicada pelo canal Fale Conosco, no endereço 
www.siga.tjmg.jus.br. 
 
18. ESTIMATIVA DO MONTANTE DA DESPESA: R$0,00 
 
19.  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
19.1.  O Curso “Preparatório para Postulantes à Adoção”, na modalidade à distância, é uma realização do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes e da Coordenadoria da 
Infância e da Juventude – COINJ, em parceria com a Associação Pontes de Amor e Associação Nacional de Grupos de Apoio 
à Adoção (ANGAAD), firmado através do 2º Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica nº 115/2020. 
19.2.  Todas as informações relativas a esse curso serão comunicadas aos(às) interessados(as) via e-mail. Desta forma, 
mantenha seu endereço eletrônico sempre atualizado em nossos cadastros. 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; 
19.3.  Outros esclarecimentos: Coordenação Administrativa de Formação II – COFOR II. Contato (31) 3247- 8450/8444 ou 
pelo e-mail cofor23@tjmg.jus.br 
19.4. Edital publicado originalmente no dia 25 de abril de 2022.  
 
 

Curso 
 

“Quando nasce um pai: orientações básicas sobre Paternidade Responsável” 
 

Oferta permanente/2022 
 

Modalidade: A distância  
 

1ª Retificação: altera o público-alvo, item 1 
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De ordem do Excelentíssimo 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG e Superintendente 
da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEF, Desembargador Tiago Pinto, comunicamos que estarão abertas 
as inscrições para o Curso Quando nasce um pai: orientações básicas sobre Paternidade Responsável, conforme abaixo 
especificado: 
 
1. PÚBLICO AO QUAL SE DESTINA: Magistrados e servidores do TJMG que solicitarão a licença-paternidade nos 
termos da Resolução nº 938/2020. 
 
2.  OBJETIVO: Ao final da ação, espera-se que a(o) participante seja capaz de:  
2.1.  Objetivos gerais: 
2.1.1.  Apresentar informações relacionadas à paternidade responsável, de forma a sensibilizar e empoderar os pais para a 
participação na vida dos filhos; 
2.1.2.  Cumprir o disposto no artigo 6º, parágrafo 2º da Resolução n. 938/2020. 
2.2.  Objetivos específicos: 
2.2.1. Reconhecer a importância da atuação do homem no planejamento familiar, no pré-natal e no parto; explicar os 
conceitos de paternidade na sociedade moderna, assim como os benefícios da paternidade responsável; refletir sobre a 
influência da atuação paterna na família e na sociedade; reconhecer a preocupação crescente das entidades públicas com o 
assunto e a evolução da elaboração de bases jurídicas que corroboram com a preocupação de fornecer aos pais a 
possibilidade de exercer a paternidade; apoiar o aleitamento materno ao compreender sua importância; sugerir a introdução de 
alimentos conforme a faixa etária da criança; participar do desenvolvimento psicomotor de seu filho no primeiro ano de vida; 
preparar-se para exercer a paternidade responsável. 
 
3.  METODOLOGIA: Integralmente baseada na utilização da internet e autoinstrucional, ou seja, o estudante, por meio 
da internet acessa o ambiente virtual do curso e realiza seu próprio percurso de aprendizagem, sem a orientação de tutores. A 
proposta pedagógica combina procedimentos didáticos e utilização de recursos técnicos próprios da Educação a Distância 
(EaD). 
Para o acompanhamento da capacitação é necessário que o estudante conheça, previamente, algumas condições importantes 
e se comprometa a cumpri-las: 
• Interagir com todo o conteúdo da capacitação e realizar as atividades propostas; 
• Consultar com frequência o e-mail cadastrado no sistema, para verificar avisos de publicações, alertas, dentre outros. 
 
4.  MODALIDADE: A distância. 
 
5.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
• Módulo I - Paternidade responsável 
Aula 1: Paternidade responsável e seus benefícios 
Aula 2: Do planejamento familiar até o parto 
• Módulo II - Aleitamento materno 
Aula 1: Benefícios do aleitamento materno 
Aula 2: Mamãe saiu. E agora, como amamentar? Orientações sobre a extração, a conservação e a oferta do leite materno 
extraído. 
• Módulo III - Alimentação e estimulação psicomotora do bebê 
Aula 1: Introdução de alimentos. Quando e como fazer. 
Aula 2: Estimulando o desenvolvimento psicomotor ao longo do primeiro ano de vida 
 
6. PERÍODO DO CURSO: A partir da confirmação de acesso ao curso, a(o) estudante realizará seu próprio percurso de 
aprendizagem. O ambiente virtual do curso estará disponível até as 23h55 do dia 12 de julho de 2022. Os estudantes que 
não acessarem/finalizarem a capacitação até esta data serão considerados “reprovados”. 
 
7. CARGA HORÁRIA: 8h  
 
8. NÚMERO DE VAGAS: Ilimitadas 
 
9.  DAS INSCRIÇÕES: Oferta permanente   
9.1.  Inscrições abertas, permanentemente, das 10h do dia 03 de fevereiro de 2022 até as 23h55 do dia 30 de junho de 
2022. 
9.2.  A(O) participante deverá acessar o sistema SIGA - www.siga.tjmg.jus.br, durante o período das inscrições – item 9, e 
clica em “PEDIR INSCRIÇÃO EM CURSO”; 
9.3.  Na página de inscrições, localizar o nome do curso e clicar em “INSCRIÇÕES ABERTAS-CLIQUE AQUI”; 
9.4.  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”. 
9.5.  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. Caso 
a(o) participante necessite atualizar a senha, deverá acessar o endereço www.siga.tjmg.ju.br e clicar no ícone “Criar ou 
atualizar Cadastro”; 
9.6.  Serão excluídas: 
9.6.1. Inscrições daquelas(daqueles) que compartilharem o mesmo endereço de e-mail. O endereço pode ser do TJMG 
(@tjmg.jus.br), mas é obrigatório que este e-mail institucional seja individual e de uso exclusivo da(o) estudante; 
9.6.2.  Inscrições daquelas(es) que não pertencem ao público ao qual se destina, descrito no item 1 deste Edital. 
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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 do aluno e 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. 
10.5.  Computador com acesso ao YouTube. 
 
11. ACESSO AO CURSO: 
A confirmação de acesso ao curso poderá ser verificada no endereço www.siga.tjmg.jus.br, ícone “Painel do Estudante” - em 
até 02(dois) dias úteis* após o pedido de inscrição. *Dias úteis de trabalho regulamentar na Secretaria do TJMG. 
11.1.  Acessar o endereço www.siga.tjmg.jus.br; 
11.2.  Clicar no ícone “Painel do Estudante” e inserir seu CPF (11 algarismos, sem separadores e espaços); 
11.3.  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. 
 
12. AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM: 
Será realizada a aferição da aprendizagem por meio de exercícios aplicados no decorrer do curso. 
 
13. CRITÉRIOS PARA CERTIFICAÇÃO:  
Para obtenção do certificado da EJEF, a(o) estudante deverá atingir, no mínimo, 70%(setenta por cento) de aproveitamento no 
total de pontos distribuídos durante o curso. Tendo concluído seus estudos no ambiente virtual do curso, a(o) estudante deverá 
emitir o próprio certificado de participação clicando no botão “Gerar certificado” e que estará disponibilizado na seção 
“Encerramento” do curso. Após esta etapa, o certificado poderá ser acessado, a qualquer tempo, no endereço 
www.siga.tjmg.jus.br por meio dos ícones “Painel do Estudante” ou “Certificados virtuais”. 
 
14. AVALIAÇÃO DE REAÇÃO:  
Ao final do curso, a(o) estudante apontará o seu grau de satisfação em relação ao tema, carga horária, informações novas 
oferecidas, uso do ambiente virtual, atividades, aplicabilidade dos conhecimentos, dentre outros. 
 
15. PRAZO PARA SALVAR/IMPRIMIR O MATERIAL DO CURSO: 
A(O) estudante deverá salvar/imprimir o conteúdo do curso durante o período em que o mesmo estiver disponível. Uma fez 
fechado o ambiente virtual, o acesso aos conteúdos não estará mais acessível. 
 
16. UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DO CURSO: 
A utilização e impressão dos materiais do curso somente serão permitidas para uso pessoal da(o) estudante, visando a facilitar 
o aprendizado dos temas tratados, sendo proibida a sua reprodução e distribuição sem prévia autorização da EJEF. 
 
17. DO CANCELAMENTO DA PARTICIPAÇÃO: 
A necessidade de cancelamento da matrícula deverá ser justificada pelo Canal Fale Conosco, no endereço 
www.siga.tjmg.jus.br até o final das inscrições disposto no item 9.1. 
 
18. AUTORIA DO CONTEÚDO/METODOLOGIA:  
Supremo Tribunal Federal (STF). 
 
19. SUPORTE PARA ACESSO AO AMBIENTAL VIRTUAL: Coordenação de Planejamento dos Programas de Gestores, 
Servidores e Extensão - COGEX, por meio do  www.siga.tjmg.jus.br, clicar no ícone “Fale Conosco” , pelos telefones: (31) 
3247-8838/8429 ou pelo e-mail: cogex1@tjmg.ju.br. 
 
20. SUPORTE ADMINISTRATIVO DO CURSO: Coordenação Administrativa de Formação I - COFOR I, por meio do 
www.siga.tjmg.jus.br, clicar no ícone “Fale Conosco”, pelo telefone: (31)3247-8780 ou pelo e-mail: andreiareis@tjmg.jus.br. 
 
21. ESTIMATIVA DO MONTANTE DA DESPESA: Sem ônus para o TJMG.  
 
22.  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
22.1.  O Curso “Quando nasce um pai: orientações básicas sobre Paternidade Responsável” foi cedido pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) a pedido da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes (EJEF); 
22.2.  O Curso “Quando nasce um pai: orientações básicas sobre Paternidade Responsável” destina-se exclusivamente ao 
cumprimento do disposto na Resolução nº 938/2020, não podendo ser considerado para fins de promoção na carreira das(os) 
servidoras(res) do TJMG. 
22.3.  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.   
22.4.  Edital publicado originalmente no dia 27 de janeiro de 2022. 
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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 
 

JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 
 

APELAÇÃO CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR - PRETENSÃO - PRESCRIÇÃO - PRAZO - TERMO FINAL - 
RECESSO FORENSE - PRORROGAÇÃO: DIA ÚTIL SEGUINTE  
 
- O termo final do prazo prescricional para o servidor público ajuizar ação contra a Fazenda Pública, contado do nascimento da 
pretensão, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente, se recair nas férias forenses.  
 
- Não está prescrita a pretensão de ação funcional, movida por servidor desligado do serviço público estadual, em 31/12/2015, 
se ajuizada depois de decorridos 5 (cinco) anos, mas no primeiro dia seguinte ao fim do recesso forense, durante o qual se 
aperfeiçoou o quinquênio prescricional. 
 
Apelação Cível nº 1.0000.21.058244-1/001 - Comarca de Borda da Mata - Apelante: Luciana Vicentina de Mira Couto - 
Apelado: Estado de Minas Gerais. - Relator: Des. Oliveira Firmo 
 

ACÓRDÃO 
 
Vistos, etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata 
dos julgamentos, em dar provimento à apelação. 
 
Belo Horizonte, 10 de maio de 2022. - Oliveira Firmo - Relator.  
 

VOTO 
 
DES. OLIVEIRA FIRMO - Trata-se de apelação interposta por Luciana Vicentina de Mira Couto da sentença (doc. 19), 
prolatada em ação declaratória de estabilidade, com pedido alternativo de cobrança de FGTS, que propôs em face do Estado 
de Minas Gerais. Ao fundamento de que decorridos mais de 5 (cinco) anos do fim do vínculo contratual entre as partes, 
estipulado em 31/12/2015, por força de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de modulação dos efeitos da ADI nº 
4.876/DF, a sentença pronunciou a prescrição do fundo de direito e julgou liminarmente improcedente o pedido inicial (art. 332, 
§1º, do Código de Processo Civil - CPC), condenada a requerente ao pagamento de custas “eventuais”, sem condenação em 
honorários. Embargos de Declaração (ED - doc. 20) rejeitados (doc. 22). 
 
A apelante alega, em síntese, que a sentença desconsidera que a ação foi ajuizada no curso do recesso forense, considerado 
feriado, na forma do art. 216 do CPC, e que os prazos findos, durante o recesso forense são prorrogados, segundo precedente 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nesses termos, requer a cassação da sentença e o prosseguimento do feito. Requer a 
concessão do benefício da gratuidade da justiça (doc. 25). 
 
Preparo: dispensado (art. 99, §7º do CPC).  
 
(1) Juízo negativo de retratação (doc. 27). 
 
Contrarrazões, pela confirmação da sentença (doc. 29) Ministério Público: denega manifestação (doc. 34). 
 
É o relatório. 
 
Juízo de admissibilidade  
 
Sem elementos que permitam superar a presunção de hipossuficiência decorrente da mera alegação da pessoa natural (art. 
99, §§ 2º e 3º, do CPC), defiro à apelante o benefício da gratuidade da justiça, com efeitos prospectivos. 
 
Vistos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, que recebo nos efeitos suspensivo e devolutivo. 
 
Mérito 
 
A apelante foi desligada do serviço público, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 
(LCE) nº 100/2007, pelo STF, no julgamento da ADI nº 4876/DF, com modulação dos efeitos retroativos, em relação aos 
servidores da educação básica e superior, estendida até 31/12/2015. Pleiteia, com a presente ação, a declaração de 
estabilidade no serviço público e, de modo sucessivo, a cobrança de depósitos de FGTS. 
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A sentença pronunciou a prescrição do fundo de direito da relação funcional, ao argumento de que, interposta a ação em 
7/12/2021, quando já decorridos 5 (cinco) anos do nascimento da pretensão, com o desligamento do serviço público em 
31/12/2015. 
 
Pesa considerar que, durante o recesso forense, de 20 de dezembro a 6 de janeiro (art. 1º da Resolução nº 244/2016 do 
Conselho Nacional de Justiça - CNJ), não se praticarão atos processuais, excetuados os de citação, intimação, penhora e de 
urgência (art. 214 e 212, §2º, do CPC). No período, tramitam só excepcionalmente os procedimentos de jurisdição voluntária; 
os imprescindíveis à conservação do direito; a ação de alimentos; os processos de nomeação ou remoção de tutor ou curador; 
e outros que a lei determine (art. 215, do CPC), não sendo o caso da presente ação. 
 
A sentença contraria a jurisprudência do STJ, pacificada por sua Corte Especial quando do julgamento dos EREsp nº 
667.672/SP (Rel. Ministro José Delgado, julgado em 21/5/2008, DJe de 26/6/2008) e posteriormente ratificada sob o rito dos 
recursos repetitivos, que perfilha o posicionamento de que, na hipótese de o termo ad quem do prazo incidir durante o recesso 
forense, admite-se sua prorrogação para o primeiro dia útil seguinte ao seu término, independemente da natureza material ou 
processual do prazo, pois em ambos os casos será prorrogado(STJ - AgInt nos EDcl no REsp nº 1762193/SP - T4 - Rel. Min. 
LUIS FELIPE SALOMÃO - j. em 23/8/2021 - DJe de 26/8/2021). 
 
Tal entendimento foi reiterado, mesmo em casos que tratavam de prazo decadencial, como o previsto para o ajuizamento de 
ação rescisória, conforme se verifica da ementa de julgados da Corte Especial (CE) do STJ, em Embargos de Divergência e 
em recurso repetitivo, literalmente: 
 
“Processual civil. Embargos de divergência. Biênio de ingresso para ação rescisória. Término no curso de férias forenses. 
Prorrogação do prazo para o 1º dia útil. Funcionamento regular do protocolo do tribunal. Irrelevância. Inexistência de previsão 
nos art. 174 e 275 do CPC. Precedentes. Divergência reconhecida no sentido do acórdão paradigma. Provimento do pedido 
para o fim de prorrogar o prazo de ajuizamento da ação rescisória para o primeiro dia útil seguinte. Autos enviados ao juízo de 
primeiro grau, para o regular julgamento do feito - Cuida-se de embargos de divergência interpostos com o propósito de ver 
acolhida a tese segundo a qual, recaindo o último dia do prazo bienal para o ajuizamento de ação rescisória durante férias 
forenses, prorroga-se, até o primeiro dia útil, esse lapso temporal. Como registrado nos autos, o acórdão embargado ratificou o 
julgado recorrido e negou provimento ao recurso especial sob o entendimento de que, estando o Tribunal em funcionamento 
regular, não havia motivo de direito para a pretendida prorrogação do prazo de ajuizamento da ação rescisória. O acórdão 
indicado como paradigma, por seu turno, assentou que, expirando-se o biênio de ingresso de ação rescisória durante as férias 
forenses, prorroga-se o prazo de ajuizamento para o primeiro dia útil seguinte ao daquele período. - Com razão a parte 
embargante. A ação rescisória não está contemplada, de forma expressa ou tácita, como sendo ação que tenha curso regular 
no período de férias forenses. Assim, não é possível se ampliar a regra processual que está configurada nos art. 174 e 275 do 
CPC, que veda a suspensão/prorrogação dos prazos forenses nas hipóteses em que especifica. - Não é relevante para a 
situação o fato de se tratar, na espécie, de férias forenses ou de recesso, uma vez que tanto em uma como em outra hipótese, 
os Tribunais mantêm em funcionamento regular os serviços de protocolo, o que se dá, inclusive, no âmbito desta Corte 
Superior. Também não repercute no desate do litígio a natureza prescricional ou decadencial conferida ao prazo. - Em 
verdade, ao se prorrogar o prazo para o primeiro dia útil, em razão de o lapso temporal se expirar no curso de férias forenses, 
está-se possibilitando à parte a opção de utilizar ou não esse favor legal. Contudo, não se mostra de direito o inverso, ou seja, 
retirar da parte o direito à prorrogação do prazo. - É nesse sentido, aliás, a jurisprudência reiterada desta Corte Superior, não 
havendo razão, ao menos no caso em exame, para se aplicar entendimento diverso, como demonstrado: processual civil. Ação 
rescisória. Decadência. Término do prazo em dia não útil. Prorrogação. - Ainda que decadencial, o prazo para ajuizamento da 
ação rescisória prorroga-se para o primeiro dia útil. (AgRg no Resp 747.308/DF, DJ de 19/3/2007, Rel. Min. Humberto Gomes 
de Barros) - No mesmo sentido: Resp nº 167.413/SP, DJ de 24/8/1998, Rel. Min. Garcia Vieira; Resp 84.217/MG, DJ de 
3/2/1997, Rel. Min. Demócrito Reinaldo; Resp nº 51.968/SP, DJ de 10/10/1994, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha; Enunciado nº 100 
do TST: - [...] - Prorroga- se até o primeiro dia útil, imediatamente subsequente, o prazo decadencial para ajuizamento de ação 
rescisória quando expira em férias forenses, feriados, finais de semana ou em dia em que não houver expediente forense. 
Aplicação do art. 775 da CLT. (ex-OJ nº 13 da SBDI-2 - inserida em 20/9/00). [...] - Embargos providos para o fim de que, 
reconhecida a divergência, seja empregada na hipótese em exame a solução adotada pelo acórdão embargado, prorrogando-
se o prazo de ajuizamento da ação rescisória para o primeiro dia útil seguinte, porquanto a expiração do biênio autorizativo do 
pleito rescisório ocorreu no curso das férias forenses. Em decorrência, sejam os autos enviados ao juízo de primeiro grau, para 
o regular julgamento do feito.” (EREsp nº 667.672/SP - CE - Rel. Min. José Delgado - j. em 21/5/2008 - DJe de 26/6/2008).  
 
“Recurso especial representativo da controvérsia. Art. 543-c do CPC. Processual civil. Ação rescisória. Termo a quo. Data do 
trânsito em julgado da decisão rescindenda. Termo final em dia não útil. Prorrogação. Possibilidade. Recurso provido. - O 
termo a quo para o ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda. O 
trânsito em julgado, por sua vez, se dá no dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo para o recurso em tese 
cabível. - O termo final do prazo para o ajuizamento da ação rescisória, embora decadencial, prorroga-se para o primeiro dia 
útil subsequente, se recair em dia de não funcionamento da secretaria do Juízo competente. Precedentes. - ‘Em se tratando de 
prazos, o intérprete, sempre que possível, deve orientar-se pela exegese mais liberal, atento às tendências do processo civil 
contemporâneo - calcado nos princípios da efetividade e da instrumentalidade - e à advertência da doutrina de que as sutilezas 
da lei nunca devem servir para impedir o exercício de um direito.” (REsp 11.834/PB, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 
Quarta Turma, j. em 17/12/1991, DJ de 30/3/1992). 
 
“Recurso especial provido, para determinar ao Tribunal de origem que, ultrapassada a questão referente à tempestividade da 
ação rescisória, prossiga no julgamento do feito, como entender de direito. Observância do disposto no art. 543-C, § 7º, do 
Código de Processo Civil, c.c. os art. 5º, inciso II, e 6º da Resolução 08/2008.” (REsp 1112864/MG - CE - Rel. Min. Laurita Vaz 
- j. 19/11/2014 - DJe 17/12/2014). 
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Registre-se que, relativamente ao prazo da ação rescisória, o entendimento foi até positivado no ordenamento processual civil 
atual.  
 
Nesse contexto, sou pelo provimento da apelação.  
 
Conclusão  
 
Posto isso, dou provimento à apelação, para cassar a sentença, superando a questão da prescrição do fundo de direito, e 
determinar ao juízo de origem que dê prosseguimento ao feito, como entender de direito. 
 
Custas e honorários ao final.  
 
É o voto. 
 
Votaram de acordo com o Relator os Desembargadores Renato Dresch e Wilson Benevides  
 
Súmula - DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. 
 

+++++ 
 

JURISPRUDÊNCIA CRIMINAL 
 
APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO POR EXCLUDENTE DA ILICITUDE, ATIPICIDADE E 
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONFISSÃO EM JUÍZO CORROBORADA PELO CONJUNTO 
PROBATÓRIO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DELITO DO ART. 297 DO CÓDIGO PENAL 
CONFIGURADO - MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA VERIFICADA - ESCORREITA DOSIMETRIA DA PENA - 
RECURSO NÃO PROVIDO 
 
- Autoria inconteste, tendo sido confessada em Juízo pelo acusado e corroborada pelas demais provas colhidas sob o manto 
do contraditório, sobretudo pelos testemunhos. 
 
- É ilícita a conduta de atribuir-se falsa identidade, mesmo no contexto da autodefesa, incidente o ensinamento da Súmula nº 
522 do STJ. 
 
- Para a tipificação do art. 297 do Código Penal, sendo ele formal, dispensa-se que seja o documento utilizado, sendo 
suficiente para conformar o crime o mero fato da falsificação. 
 
- As informações constantes da Certidão de Antecedentes Criminais são suficientes para identificação dos diferentes feitos que 
acomodam os maus antecedentes e a reincidência, inexistente bis in idem. 
 
Apelação Criminal nº 1.0000.22.046865-6/001 - Comarca de Guarani - Apelante: M.G.  - Apelado: Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais - Relator: Juiz de direito convocado Evaldo Elias Penna Gavazza 
 

ACÓRDÃO 
 

Vistos, etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da 
ata dos julgamentos, em negar provimento. 
 
Belo Horizonte, 24 de maio de 2022. - Evaldo Elias Penna Gavazza - Relator. 
 

VOTO 
 
JD. CONVOCADO EVALDO ELIAS PENNA GAVAZZA - Cuida-se de apelação criminal interposta por M.G. em face da 
sentença condenatória de f. 294/299 do documento único, que o condenou nas sanções do art. 297 do Código Penal, impondo-
lhe pena privativa da liberdade de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 12 
(doze) dias-multa, na razão unitária mínima. 
 
Intimado da sentença (f. 303/304 - doc. único), o acusado apresenta recurso (f. 312/322 - doc. único), onde alega, por 
procurador constituído, que não houve pronunciamento quanto à restituição de bens apreendidos; ausência de ilicitude na 
conduta do acusado; atipicidade da conduta; e bis in idem na aplicação da pena ao considerar os antecedentes e a 
reincidência sobre o mesmo fato. Requer, portanto, a restituição de valores e do celular apreendido; que seja o réu absolvido 
por exclusão da ilicitude, ou atipicidade da conduta, ou insuficiência de provas; e requer, ainda, a redução da pena definitiva 
para 2 (dois) anos de reclusão. 
 
Em contrarrazões (f. 326/337 - doc. único), o Ministério Público requer que seja conhecido, mas desprovido o recurso. 
 
No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, pela i. Procuradora Kelma Marcenal Pinto f. 349/354 
(doc. único), que ratifica integralmente as alegações finais e contrarrazões da Promotoria de Justiça, e assevera não merecer 
provimento o pleito de reforma da dosimetria da pena. 
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É o breve relato.  
 
Decido. 
 
Admissibilidade. 
 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
 
Mérito. 
 
Acerca dos fatos, narra a denúncia de f. 134/135, recebida em 24/6/2021 (f. 141/142 - doc. único), que: 
 
[...] “Em 18 de junho de 2019, por volta das 14h, o denunciado acima qualificado foi abordado na posse de documento público 
com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 
 
Segundo comprovado, após a realização de levantamento de informações, apurou-se que o denunciado, foragido da justiça, 
estaria utilizando um documento de identidade de outra pessoa para não ser preso, razão pela qual a autoridade policial 
passou a monitorar sua residência até efetivar sua abordagem. 
 
Após ser abordado, foi solicitado ao denunciado seus dados pessoais, momento em que se autodeclarou como A.F.G., 
apresentando uma CLT, cuja foto apresentava indícios de adulteração. Ato contínuo, passou a ser inquirido acerca dos demais 
dados pessoais, momento em que ficou nervoso e veio a confessar seu real nome, qual seja, M.G., alegando que teria se 
valido da CLT de seu irmão e inserido uma foto sua, para evitar que o mandado de prisão proferido em seu desfavor fosse 
cumprido.” [...] 
 
O apelante narra ausência de julgamento quanto à restituição de bens e pugna por sua absolvição, na forma do art. 386, 
incisos VI e III, e, subsidiariamente, pelo inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Contudo, razão não lhe acompanha. 
 
No tocante ao argumento da restituição de bens e valores, desde já afaste-se irregularidade processual ou de julgamento. 
 
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas, enquanto interessarem ao 
processo. Para análise de interesse, deve sempre ser ouvido o Ministério Público, como, por graciosidade, foi determinado na 
sentença, posto que deve o pedido ser autuado em apartado, o que não foi. No assunto, toda a lição é extraída do art. 120 do 
Código de Processo Penal e seus parágrafos. 
 
Assim, inexistente incidente próprio de restituição ofertado pelo apelante, e, ainda, em análise eventual interesse dos objetos 
ao processo, não há que se falar em irregularidade processual, a qual, nesse ponto, desde já, fica afastada. 
 
A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (f. 7/10); auto de apreensão (f. 11); e exame 
documentoscópico (f. 46/50). 
 
A autoria também é inconteste, tendo sido confessada em Juízo pelo acusado, e corroborada pelas demais provas colhidas 
sob o manto do contraditório, sobretudo pelos testemunhos. 
 
A testemunha F.J.M.V., policial militar, relatou: 
 
[...] “Que o réu confessou que pegou a carteira de trabalho do irmão, sem que tivesse conhecimento; que o réu tirou a foto do 
irmão dele e colou uma 3/4 sua no lugar; que o réu disse que fez isso, pois sabia que tinha um mandado de prisão em seu 
desfavor; que fez isso para ludibriar as autoridades;” [...] - vide AIJ, constante do PJe mídias. 
 
No mesmo sentido, nos disse a testemunha D.R.X., policial militar: 
 
[...] “Que o réu se identificou pelo nome de seu irmão; que já sabiam a qualificação dele; que o réu apresentou a carteira de 
trabalho; que perceberam a existência de não autenticidade principalmente na foto; que ele arrancou a foto;” [...] - vide AIJ, 
constante do PJe mídias. 
 
Em confissão, nos conta o apelante: 
 
[...] “Que confessa ter pegado a carteira de trabalho de seu irmão e a adulterou, colocando a sua foto e se identificando como 
ele” [...] - vide AIJ, constante do PJe mídias. 
 
Ainda em audiência, quando perguntado por seu procurador, o apelante disse que seu irmão sabia que ele fazia uso do 
documento alterado, e que assim o fazia para tentar escapar à ordem de prisão decorrente de feito, em que fora acusado de 
homicídio, que tem curso na comarca de Ubá/MG. 
 
Portanto, cabalmente demonstradas estão a autoria e materialidade delitivas. 
 
Ainda, não há que se falar em ausência de ilicitude da conduta, com suporte no direito de não se incriminar. Tal matéria há 
muito teve consenso na jurisprudência pátria, ao ponto de considerar crime o ato de falsamente se identificar, mesmo para fugir 
às iras da lei. 
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Nesse sentido, temos: 
 
Súmula nº 522 do STJ - “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de 
alegada autodefesa.” 
 
Recurso Repetitivo (STJ), Tema nº 646 - “É típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda 
que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP).” 
 
Repercussão Geral (STF), Tema nº 478 - “O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF/88) não alcança aquele 
que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a 
conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).” 
 
De igual modo, não lhe socorre o argumento de atipicidade, aduzindo falsificação grosseira. 
 
O exame das provas colhidas no curso da instrução criminal evidencia que o documento falso era potencialmente ludibriador, a 
ponto de induzir pessoa comum em erro, o que não ocorreu com os policiais militares por dois principais motivos. Um, porque a 
experiência na profissão os capacitou a identificar indícios de falsidade por sinais característicos dos documentos, tendo como 
exemplo a inexistência de brasão da República Federativa do Brasil sobreposto à foto. Dois, porque os policiais já conheciam o 
apelante, e já o estavam monitorando para dar cumprimento a mandado de prisão, motivo de sua abordagem. 
 
Ademais, há de se recordar magistério da doutrina para tipificação do art. 297 do Código Penal, que, sendo ele formal, 
dispensa que seja o documento utilizado, sendo suficiente para conformar o crime o mero fato da falsificação. 
 
No ponto, trago ensinamento do ilustre Cleber Masson: 
 
“Cuida-se de crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado: consuma-se com a falsificação, no todo ou em 
parte, de documento público, ou com a alteração de documento público verdadeiro, prescindindo-se do seu uso posterior, bem 
como da obtenção de qualquer vantagem ou da causação de efetivo prejuízo a alguém. É também crime instantâneo, pois a 
consumação se esgota no momento da falsificação, total ou parcial, ou da alteração do documento público” (MASSON, Cleber. 
Código Penal comentado. rev. atual. ampl. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014. p. 1.047). 
 
Portanto, tem-se certa a autoria, materialidade, ilicitude e tipificação delitiva, como bem delineado pelo zeloso magistrado de 
primeira instância, o nobre Raul Fernando de Oliveira Rodrigues: 
 
[...] “pelo que se pode concluir dos depoimentos dos policiais militares ouvidos em Juízo, e pelo fato de o réu ter admitido que 
colou sua fotografia na carteira de trabalho de seu irmão, pois constava em aberto um mandado de prisão em seu desfavor. 
Portanto, o dolo com que ele praticou a conduta é manifesto, não se podendo perder de vista que ele admitiu, em Juízo, ter 
usado o documento com o objetivo de não ser preso. 
 
O réu incidiu na conduta típica de alterar documento, tendo em vista que alterou um documento verdadeiro, trocando a 
fotografia de seu irmão e inserindo uma fotografia sua no lugar. Fato esse corroborado pelo laudo pericial ID nº 3862323024. 
 
Segundo o laudo: ‘Resultado dos exames: São autênticos os impressos que deram origem ao documento questionado, descrito 
no tópico conjunto-motivo. Autoriza essa conclusão de autenticidade a presença dos característicos de segurança peculiares 
aos documentos similares autênticos. O documento questionado foi alvo de alteração documental, caracterizada pela 
substituição da fotografia primitiva pela atual’. 
 
Cabe ressaltar que a alegação de falsificação grosseira não pode prosperar, já que a comprovação foi possível após a 
realização de perícia técnica, e pelo fato de o manuseio do documento ter sido realizado por policiais acostumados com tal tipo 
de delito, não restando comprovado ser perceptível ao homem médio, ao leigo, a alteração no documento.  
 
[...] 
 
Diante dessas considerações e dos elementos probatórios que instruem os autos, entendo que restou devidamente 
comprovada a conduta do réu, tipificada no art. 297 do Código Penal.”  - f. 294/299 do doc. único. 
 
Sendo certa a condenação imposta, passa-se à análise da tese subsidiária de mérito quanto à dosimetria da pena. Nesse 
ponto, também não verifico restaurações a serem feitas. 
 
De pronto, traga-se à baila a Súmula nº 636 do STJ: 
 
“A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”. 
 
Não prospera o argumento da defesa de que o juiz sentenciante pode ter se utilizado do mesmo feito para configuração dos 
maus antecedentes e da reincidência, por não ter gravado fundamentação aprofundada. 
 
Recorde-se ser a reincidência livre de embaraços interpretativos, pois tem sua forma concretada no art. 63 do Código Penal, 
que afirma que ela ocorre quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no 
estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. 
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Portanto, com olhar sobre a Certidão de Antecedentes Criminais de f. 239/255 (doc. único), nítido está que, amoldando-se ao 
sobredito preceito legal, encontra-se apenas o feito que na origem identificou-se sob o nº 0004596-81.2010.8.13.0699, 
restando os demais para macular os antecedentes do apelante. 
 
Assim, tenho como suficiente a fundamentação da sentença para identificar os maus antecedentes e a reincidência do 
acusado, não havendo reparos a serem observados quanto à dosimetria da pena aplicada pelo juiz de 1º grau. 
 
Por essas razões, nego provimento ao recurso da defesa de M.G., mantendo a sentença na íntegra. 
 
Custas na forma da lei. 
 
É o voto. 
 
O recurso. 
 
Votaram de acordo com o Relator os Desembargadores Pedro Coelho Vergara e Marcos Padula.  
 
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. 
 

+++++ 
 

Observação 
 

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

+++++ 
 

ARTIGOS JURÍDICOS  
 
A EJEF empreende a publicação de artigos jurídicos sobre temas atuais, preferencialmente inéditos, com foco na área de 
competência do Tribunal.  
 
Leia, informe-se e contribua para a evolução do Pensamento Jurídico. Participe! 
 
A publicação é gratuita e aberta a todos os interessados. 
 
Acesse no Portal bd.tjmg.jus.br > Comunidades e Coleções > Periódicos > Artigos Jurídicos.  
 

+++++ 
 

BIBLIOTECA DIGITAL 
 
A Biblioteca Digital do TJMG foi criada para simplificar e agilizar suas pesquisas, ao facilitar o acesso a artigos jurídicos, obras 
doutrinárias, discursos, livros, revistas, boletins, dicionários Aurélio e Houaiss, além de colocar você em contato direto com 
diversas bases de dados jurídicas públicas (legislação, doutrina, jurisprudência). Tudo isso com a facilidade on-line e com um 
acervo que não para de crescer. 
• Portal do TJMG > Cidadão > Biblioteca > Biblioteca Digital  
• Rede TJMG > Menus Auxiliares > Biblioteca > Biblioteca Digital 
• E-mail: cobib@tjmg.jus.br - Telefone: (31) 3237-5172 / 6179 

 
+++++ 

 
 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
 

COMISSÃO ESTADUAL JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO - CEJA/MG 
Rua Goiás, n° 253, sala 602, 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 criança/adolescente cadastrado na CEJA/MG e apto 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. 
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A partir da data da publicação deste edital, e não havendo manifestações legítimas, ficam os interessados brasileiros e 
estrangeiros residentes no exterior e habilitados na CEJA/MG, devidamente aptos para requerer indicação para adoção 
internacional dos seguintes: 
 

MENOR DE IDADE DATA DE NASCIMENTO COMARCA 

D.H.M.M. 03/01/05 Uberaba 

 
Belo Horizonte, 28 de junho de 2022. 
 
(a) Ana Christina Bensemann da Costa Cruz 
Oficiala Judiciária da CEJA/MG 
 

DIREÇÃO DO FORO - COMARCAS DO INTERIOR 
 

COMARCA DE UBERABA 
 

PORTARIA Nº 701/082/ADM/2022 
 

Dispõe sobre a suspensão do expediente externo, prazos processuais nas 1ª, 2ª, 3ª, 
4ª, 5ª e 6ª Varas Cíveis e determina outras medidas em virtude da instalação da 6ª 
Vara Cível da Comarca de Uberaba. 

 
O JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE UBERABA, ESTADO DE MINAS GERAIS, FABIANO GARCIA 
VERONEZ, no uso das atribuições que lhe confere os termos do art. 65 da Lei Complementar nº 59 de 2001;  
 
CONSIDERANDO as disposições da Resolução nº 1.007/2022, que determina a instalação da 6ª Vara Cível da Comarca de 
Uberaba e dá outras providências e a Portaria da Presidência nº 5.613/PR/2022, que designa o dia 24 de junho de 2022, às 
10h30, audiência solene de instalação da 6ª Vara Cível da Comarca de Uberaba;  
 
CONSIDERANDO a ocorrência da redistribuição do acervo dos processos que se encontrarem em tramitação nas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª 
e 5ª Varas Cíveis, nos termos dos artigos 2º e 3º, da Resolução nº 1.007/2022, de 22 de junho de 2022.  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º Suspender entre os dias 27 de junho de 2022 a 29 de junho de 2022 o expediente externo, bem como os prazos 
processuais dos feitos físicos e eletrônicos que tramitam nas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Varas Cíveis desta Comarca, resguardando-
se o processamento e à apreciação das medidas urgentes, bem como, a realização de audiências já designadas, mantendo a 
distribuição dos feitos.  
 
Art. 2º Prorrogar para o primeiro dia útil subsequente os prazos processuais que vencerem no período de suspensão.  
 
Art. 3º Comunique-se à Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais.  
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.  
 
Uberaba, 24 de junho de 2022. 

 
(a) FABIANO GARCIA VERONEZ 
Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Uberaba 

 
 



 

Lista em discriminação anexa ao DJe - Administrativo – 28 de junho de 2022 – página 1 de 29. 

ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS 

 
28 de junho de 2022 

 
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: 4974 /2021 - ALIMENTAR 
Credor: Thaís Silvia de Lima 
Devedor: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
Advogado: Salles, Santos E Lisboa Sociedade de Advogadas, Fabiana Carvalho Dos Santos, OAB/MG 84.422 - Hercules 
Guerra, OAB/MG 50.693, Roberto Jose de Paiva, OAB/MG 52.180, Pedro Victor Silva de Andrade, OAB/MG 105.177, Felipe 
Mantuano Pereira, OAB/MG 105.427 
Decisão/Despacho: Trata-se de comunicação de cessão parcial dos direitos de THAIS SILVA DE LIMA para JOSÉ MÁRCIO DE 
CARVALHO, bem como de compensação de parte do crédito do cessionário(a), no valor de R$6.264,74 (seis mil, duzentos e 
sessenta e quatro mil reais e setenta e quatro centavos) para fins de compensação de débitos junto ao município, conforme 
documentação de fls. 105/110. Existem honorários advocatícios contratuais destacados conforme determinado no ofício 
precatório de fl. 02/04. Diante disso, dê-se ciência aos procuradores do credor (originário/cedente), bem como do devedor pelo 
prazo de 10 dias corridos, nos termos do art. 80, da Resolução nº 303/2019 do CNJ e do AVISO Nº 06/ASPREC/2021 para 
eventuais impugnações. Decorrido esse prazo sem impugnações dos interessados, registre-se nos autos e no sistema 
informatizado de precatórios, JOSÉ MÁRCIO DE CARVALHO como credor (a) cessionário (a) dos direitos previstos na cessão. 
Em seguida, registre-se, também, o valor da compensação extrajudicial para fins de diminuição do valor da parcela de repasse 
do Município de Belo Horizonte quanto a sua dívida em Regime Especial, nos termos do art. 78, parágrafo único, da Resolução 
nº 303 do CNJ e da Lei Municipal nº 7.640/99. Julgo extinto parcialmente o crédito de JOSÉ MÁRCIO DE CARVALHO e 
determino a sua baixa, com anotação no SGP da ocorrência da compensação do direito. Cópia desta decisão servirá como 
ofício n° 1408/ASPREC/ 2021 para conhecimento do juízo da execução, nos termos do art. 45, §1º, da Resolução 303/2019 do 
CNJ. Cumpra-se. Publique-se.  
 
Precatório: 4978 /2021 - ALIMENTAR 
Credor: Keila de Lima Martins 
Devedor: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
Advogado: Salles, Santos E Lisboa Sociedade de Advogadas, Fabiana Carvalho Dos Santos, OAB/MG 84.422 - Hercules 
Guerra, OAB/MG 50.693, Roberto Jose de Paiva, OAB/MG 52.180, Pedro Victor Silva de Andrade, OAB/MG 105.177, Felipe 
Mantuano Pereira, OAB/MG 105.427 
Decisão/Despacho: Trata-se de comunicação de cessão PARCIAL dos direitos de KEILA DE LIMA OLIVEIRA para JOSÉ 
MÁRCIO DE CARVALHO, bem como de compensação da totalidade do crédito do cessionário(a), no valor de R$ 36.371,71 
para fins de compensação de débitos junto ao município, conforme documentação de fls. 108/113. Não há previsão de 
destaque de honorários contratuais neste precatório Diante disso, dê-se ciência aos procuradores do credor 
(originário/cedente), bem como do devedor pelo prazo de 10 dias corridos, nos termos do art. 80, da Resolução nº 303/2019 do 
CNJ e do AVISO Nº 06/ASPREC/2021 para eventuais impugnações. Decorrido esse prazo sem impugnações dos interessados, 
registre-se nos autos e no sistema informatizado de precatórios, JOSÉ MÁRCIO DE CARVALHO como credor (a) cessionário 
(a) dos direitos previstos na cessão. Em seguida, registre-se, também, o valor da compensação extrajudicial para fins de 
diminuição do valor da parcela de repasse do Município de Belo Horizonte quanto a sua dívida em Regime Especial, nos 
termos do art. 78, parágrafo único, da Resolução nº 303 do CNJ e da Lei Municipal nº 7.640/99. Julgo extinto totalmente o 
crédito de KEILA DE LIMA OLIVEIRA e determino a sua baixa, com anotação no SGP da ocorrência da compensação do 
direito. Cópia desta decisão servirá como ofício n° 1377/ASPREC/2021 para conhecimento do juízo da execução, nos termos 
do art. 45, §1º, da Resolução 303/2019 do CNJ e art. 405 do RITJMG. Em não havendo litisconsorte, dê-se baixa e arquive-se, 
nos termos do § 6º, do art. 46, da Resolução nº 303 do CNJ. Cumpra-se. Publique-se.  
 
Precatório: 61 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Solange Barbosa dos Santos Paes 
Devedor: MUNICÍPIO DE CAMBUÍ 
Advogado: Murilo Lessa Braga, OAB/MG 89.302 - Joao Luiz Lopes, OAB/MG 92.213, Hugo Cesar Campanhola, OAB/MG 
107.284, Nayara Bruna da Silva, OAB/MG 150.532, Regina Célia Gomes, OAB/SP 150.532 
Decisão/Despacho: A despeito do não atendimento ao comando anterior, ou da ausência de manifestação do Magistrado da 
execução quanto aos documentos e dados apresentados nestes autos, uma vez que este precatório foi inserido no orçamento 
do ente público devedor para o ano de 2022, ELIDO a sua suspensão a fim de averiguar a possibilidade de realização de 
cálculo de atualização. ENCAMINHEM-SE estes autos ao setor de cálculo. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da 
execução, para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: 10898 /2023 - ALIMENTAR 
Credor: Jose Geraldo Diniz 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Jose Renato de Morais Costa, OAB/MG 75.001 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo 
Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: Por meio da petição de fls. 9099770, JOSÉ RENATO DE MORAIS COSTA, OAB/MG 75.001, requer (em) o 
destaque de 15% do crédito a ser pago a Jose Geraldo Diniz, como forma de receber os honorários advocatícios contratados 
com o (os) (a) (as) beneficiário (os) (a) (as) do precatório. Apresentou (aram) a documentação de fls. 9099771. Com base no 
artigo 8º, §3º, da Resolução n° 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), não constando informação no ofício 
precatório sobre o valor dos honorários contratuais, estes poderão ser destacados mediante apresentação do respectivo 
instrumento, até a liberação do crédito ao beneficiário originário. Assim, DEFIRO o pedido. Registre (em)-se JOSÉ RENATO 
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DE MORAIS COSTA, OAB/MG 75.001, como beneficiário (os) (a) (as) dos honorários contratuais advocatícios apontados em 
sua petição, para quitação oportuna. No caso de já ter havido pagamento no precatório, o destaque de honorários pretendido 
recairá sobre o valor remanescente devido ao(à) beneficiário(a), sendo certo que, se o valor remanescente for insuficiente para 
quitar a totalidade dos honorários contratuais, a diferença deverá ser buscada nas vias ordinárias. Publique-se. Cumpra-se.  
 
Precatório: 11605 /2023 - ALIMENTAR 
Credor: Fabiana Alves dos Santos Mota 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Otavio Augusto Dayrell de Moura, OAB/MG 81.814 - 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. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da execução, para 
conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: 315 /2023 - ALIMENTAR 
Credor: Silvia Aparecida de Abreu 
Devedor: MUNICÍPIO DE PASSOS 
Advogado: Paulo Fonseca Sociedade Individual de Advocacia, Paulo Cezar da Fonseca, OAB/MG 76.756 - Romulo de Oliveira 
Fraga, OAB/MG 98.706, Adalberto Minchillo Neto, OAB/MG 110.188 
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. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da execução, para 
conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
 
Precatório: 219 /2023 - ALIMENTAR 
Credor: Adilson Ferreira Gama 
Devedor: IMA - INSTITUTO MINEIRO AGROPECUÁRIA 
Advogado: Grasiele Froede, OAB/MG 98.727 - 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 foi constatada uma pendência, que não obsta a sua aprovação. Diante disso, APROVO este Ofício 
Precatório. CERTIFIQUE-SE a aprovação nos autos. O documento e dado ausente deverá ser oportunamente apresentado 
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: 865 /2023 - ALIMENTAR 
Credor: Edson Pereira da Silva 
Devedor: MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS 
Advogado: Jose Eudson Malveira Costa, OAB/MG 51.459 - Joao Batista de Oliveira Filho, OAB/MG 20.180, Marilda Marlei 
Barbosa Oliveira E Silva, OAB/MG 65.417, Aline Marilurdes Generoso Cangussu Diniz, OAB/MG 66.049, Claudio Silva Versiani, 
OAB/MG 77.362, Otavio Batista Rocha Machado, OAB/MG 89.836, Leonardo Marcony Brandao, OAB/MG 103.911, Antonio 
Cordeiro de Faria Junior, OAB/MG 138.496 
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: 234 /2023 - COMUM 
Credor: Maria Vicentina Soares 
Devedor: MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA 
Advogado: Elisangela Marcia do Nascimento, OAB/MG 92.777 - 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: Os dados e a documentação apresentados neste processo SEI foram conferidos nos termos da Certidão 
de Análise retro, e foram constatadas algumas pendências, 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: 11776 /2023 - ALIMENTAR 
Credor: Luccheci Advogados Associados 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Humberto Lucchesi de Carvalho, OAB/MG 58.317, Otavio Augusto Dayrell de Moura, OAB/MG 81.814, Rodrigo 
Menezes Carvalho, OAB/MG 72.326, Priscilla Gusmao Freire, OAB/MG 120.445, Joao Victor de Souza Neves, OAB/MG 
145.549 - 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. Esta decisão servirá como ofício ao juízo da execução, para 
conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C. 
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Precatório: /2024 - ALIMENTAR 
Credor: EDVAR JORGE DE OLIVEIRA 
Devedor: MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS 
Advogado: Edvar Jorge de Oliveira, OAB/MG 45.476 - Elisangela Patricia Alves Pires Berto, OAB/MG 76.873, Leandro 
Fontana, OAB/MG 94.193, Igor Rabello Tavares, OAB/MG 146.284, Gislane Aparecida Coelho, OAB/MG 146.708, Leticia 
Cristina Dias Souza, OAB/MG 169.602 
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: /2024 - COMUM 
Credor: Luciene da Costa Lage 
Devedor: MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS 
Advogado: Edvar Jorge de Oliveira, OAB/MG 45.476 - Elisangela Patricia Alves Pires Berto, OAB/MG 76.873, Leandro 
Fontana, OAB/MG 94.193, Igor Rabello Tavares, OAB/MG 146.284, Gislane Aparecida Coelho, OAB/MG 146.708, Leticia 
Cristina Dias Souza, OAB/MG 169.602 
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: /2024 - COMUM 
Credor: Elaine Clementina Fagundes 
Devedor: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANTENA 
Advogado: Carla Cristina da Silva, OAB/MG 194.263 -  
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: /2024 - COMUM 
Credor: Teresinha Beatriz da Silva 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Sueli Cristina Silva, OAB/MG 141.178 - 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: /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Djanira Moreira dos Anjos 
Devedor: MUNICÍPIO DE MONTE AZUL 
Advogado: Suely Rodrigues da Silva, OAB/MG 99.272 - Francisca Gabriela Batista Souza Silva, OAB/MG 107.370, Saulo 
Gabriel Antunes Feliciano, OAB/MG 126.592 
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: /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Newton Gomes de Andrade 
Devedor: MUNICÍPIO DE MURIAÉ 
Advogado: Milton Thomaz, OAB/MG 147.142 - Daniel Marconi Santos Silva, OAB/MG 40.824, Rogerio de Freitas Caldas, 
OAB/MG 48.916, Grace Quele da Silva Toledo Linares, OAB/MG 63.583, Petrina Feres Bandeira de Melo Carvalho, OAB/MG 
66.712, Eduardo Marge, OAB/MG 85.126, Luciano Luiz Bandeira de Melo, OAB/MG 88.273, Leonardo Carneiro Assumpcao 
Vieira, OAB/MG 91.864, Leonardo Spencer Oliveira Freitas, OAB/MG 97.653, Luis Andre de Araujo Vasconcelos, OAB/MG 
118.484, Ricardo Resende Bersan, OAB/MG 136.429 
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: /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Tiago Nascimento Lucio 
Devedor: MUNICÍPIO DE CARATINGA 
Advogado: Tiago Nascimento Lucio, OAB/MG 141.356 - Ana Marcia Dos Santos Mello, OAB/MG 58.065, Tulio Antonio de Sena 
Ramos, OAB/MG 64.420, Marcos de Oliveira Vasconcelos Junior, OAB/MG 113.023, Jackson Luz Fonseca, OAB/MG 173.258, 
Daniella Batista Sturzeneker Andrade, OAB/MG 187.068 
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: /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Leandro Cardoso de Oliveira 
Devedor: MUNICÍPIO DE MACHACALIS 
Advogado: Paulo Roberto Louback, OAB/MG 75.828 - Edilberto Castro Araujo, OAB/MG 31.544, Cynthia Amaro Mamede 
Madureira, OAB/MG 137.705, Adriana de Fatima Gomes Pinto, OAB/MG 160.131, Andressa Silva Araujo, OAB/MG 188.304 
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: /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Huarlen Goncalves Santos 
Devedor: MUNICÍPIO DE MACHACALIS 
Advogado: Paulo Roberto Louback, OAB/MG 75.828 - Edilberto Castro Araujo, OAB/MG 31.544, Cynthia Amaro Mamede 
Madureira, OAB/MG 137.705, Adriana de Fatima Gomes Pinto, OAB/MG 160.131, Andressa Silva Araujo, OAB/MG 188.304 
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: /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Bruna Barbara Mendonca Maciel 
Devedor: MUNICÍPIO DE PEDRALVA 
Advogado: Sergio Henrique Salvador, OAB/MG 84.472 - Jose D'Alencar Bustamante Braga, OAB/MG 57.807 
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: /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Bruna Barbara Mendonca Maciel 
Devedor: MUNICÍPIO DE PEDRALVA 
Advogado: Sergio Henrique Salvador, OAB/MG 84.472 - Jose D'Alencar Bustamante Braga, OAB/MG 57.807 
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: /2024 - COMUM 
Credor: 079.974.916-86 registrado(a) civilmente como Geisiane Stoffel Marques da Cruz Mendes 
Devedor: MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE 
Advogado: Marina Maria Dias Martins Alvarenga, OAB/MG 170.932 - Antonio Basilio Cardoso, OAB/MG 66.348, Clebson 
Teixeira da Silva, OAB/MG 73.622, Fernane Rodrigues Correa, OAB/MG 75.798, Flavia Vieira Guedes Zulato, OAB/MG 88.591, 
Keila Queiroga Zulato, OAB/MG 95.790, Andre Rodrigues da Silva, OAB/MG 107.289, Gustavo Finocchio Lima, OAB/MG 
111.448, Bruna Ariel Garcia Oliveira, OAB/MG 126.495, Juliano Henrique Bastos, OAB/MG 130.191, Eliete Aparecida de 
Miranda Barreto, OAB/MG 146.587, Wiber Lucas de Souza Silva, OAB/MG 170.692 
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. 
 
Precatório: /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Leidiane Meireles de Assis Carvalho 
Devedor: MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE 
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Advogado: Vitor Hugo Costa Carvalho, OAB/MG 184.524 - Antonio Basilio Cardoso, OAB/MG 66.348, Clebson Teixeira da 
Silva, OAB/MG 73.622, Fernane Rodrigues Correa, OAB/MG 75.798, Flavia Vieira Guedes Zulato, OAB/MG 88.591, Keila 
Queiroga Zulato, OAB/MG 95.790, Andre Rodrigues da Silva, OAB/MG 107.289, Gustavo Finocchio Lima, OAB/MG 111.448, 
Bruna Ariel Garcia Oliveira, OAB/MG 126.495, Juliano Henrique Bastos, OAB/MG 130.191, Eliete Aparecida de Miranda 
Barreto, OAB/MG 146.587, Wiber Lucas de Souza Silva, OAB/MG 170.692 
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. 
 
Precatório: /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Katiane Rodrigues Dias Camargo 
Devedor: MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE 
Advogado: Vitor Hugo Costa Carvalho, OAB/MG 184.524 - Antonio Basilio Cardoso, OAB/MG 66.348, Clebson Teixeira da 
Silva, OAB/MG 73.622, Fernane Rodrigues Correa, OAB/MG 75.798, Flavia Vieira Guedes Zulato, OAB/MG 88.591, Keila 
Queiroga Zulato, OAB/MG 95.790, Andre Rodrigues da Silva, OAB/MG 107.289, Gustavo Finocchio Lima, OAB/MG 111.448, 
Bruna Ariel Garcia Oliveira, OAB/MG 126.495, Juliano Henrique Bastos, OAB/MG 130.191, Eliete Aparecida de Miranda 
Barreto, OAB/MG 146.587, Wiber Lucas de Souza Silva, OAB/MG 170.692 
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. 
 
Precatório: /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Jose Raimundo Rosa 
Devedor: MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE 
Advogado: Marina Maria Dias Martins Alvarenga, OAB/MG 170.932 - Antonio Basilio Cardoso, OAB/MG 66.348, Clebson 
Teixeira da Silva, OAB/MG 73.622, Fernane Rodrigues Correa, OAB/MG 75.798, Flavia Vieira Guedes Zulato, OAB/MG 88.591, 
Keila Queiroga Zulato, OAB/MG 95.790, Andre Rodrigues da Silva, OAB/MG 107.289, Gustavo Finocchio Lima, OAB/MG 
111.448, Bruna Ariel Garcia Oliveira, OAB/MG 126.495, Juliano Henrique Bastos, OAB/MG 130.191, Eliete Aparecida de 
Miranda Barreto, OAB/MG 146.587, Wiber Lucas de Souza Silva, OAB/MG 170.692 
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. 
 
Precatório: /2024 - ALIMENTAR 
Credor: Maria Carmo de Sa 
Devedor: MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE 
Advogado: Marina Maria Dias Martins Alvarenga, OAB/MG 170.932 - Antonio Basilio Cardoso, OAB/MG 66.348, Clebson 
Teixeira da Silva, OAB/MG 73.622, Fernane Rodrigues Correa, OAB/MG 75.798, Flavia Vieira Guedes Zulato, OAB/MG 88.591, 
Keila Queiroga Zulato, OAB/MG 95.790, Andre Rodrigues da Silva, OAB/MG 107.289, Gustavo Finocchio Lima, OAB/MG 
111.448, Bruna Ariel Garcia Oliveira, OAB/MG 126.495, Juliano Henrique Bastos, OAB/MG 130.191, Eliete Aparecida de 
Miranda Barreto, OAB/MG 146.587, Wiber Lucas de Souza Silva, OAB/MG 170.692 
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. 
 
Precatório: 376 /2005 - ALIMENTAR 
Credor: Helena dos Santos Carvalho e Outros 
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 E Godoi Adv E Consultoria, Andreza Dulce Menezes de Resende, OAB/MG 78.523, Barbara Wenzel Lima, 
OAB/MG 152.912, Maria Luiza Grant Perez Felizardo, OAB/MG 197.095 - 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: Através da petição de fls. 639/659, JOÃO MENDES DE PAULA requer sua habilitação neste precatório na 
condição de inventariante do espólio de SÔNIA MARIA MENDES ABREU, falecida conforme certidão de óbito de fl. 400. 
Requer ainda o destaque dos honorários contratuais em favor do antigo patrono OLIVEIRA BARACHO E GODOI ADVOGACIA 
E CONSULTORIA e das atuais procuradoras ANDREZA DULCE MENEZES DE RESENDE, OAB/MG 78.523 e BARBARA 
WENZEL LIMA, OAB/MG 152.912. Em relação ao pedido de habilitação do inventariante, DEFIRO o pedido. Faça-se a inclusão 
solicitada nos autos e no sistema. Já em relação ao pedido de destaque dos honorários contratuais em favor de ANDREZA 
DULCE MENEZES DE RESENDE, OAB/MG 78.523 e BARBARA WENZEL LIMA, OAB/MG 152.912. De acordo com o art. 8º, 
§3º, da Resolução 303/2019 do CNJ, "não constando do ofício precatório informação quanto aos honorários contratuais, estes 
poderão ser pagos, após a juntada do respectivo instrumento, até o momento da liberação do crédito ao beneficiário originário". 
O momento de liberação do crédito já ocorreu com a expedição do alvará de reserva de fl. 621, em data anterior ao pedido em 
análise, razão pela qual o destaque de honorários não pode mais ser feito pela ASPREC. Quanto ao destaque de honorários 
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contratuais em favor de OLIVEIRA BARACHO E GODOI ADVOGACIA E CONSULTORIA, verifico que o pedido já foi apreciado, 
conforme decisão de fl. 457.Sendo assim, considerando que já houve apreciação do pedido, não há providências a serem 
tomadas. Encaminhem-se os autos a CEPREC, para as medidas cabíveis acerca do pagamento remanescente do crédito. 
Publique-se. Registre-se Cumpra-se.  
 
Precatório: 3792 /2014 - COMUM 
Credor: Thamara da Silva Coelho 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Ricardo de Moura Fabris Carvalho, OAB/MG 72.457, Paulo Rogerio Basilio, OAB/MG 64.671, Gustavo Correa Lima 
Ignacio da Silva, OAB/MG 174.177, Guilherme Ignacio da Silva, OAB/MG 166.664 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 
64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: Trata-se de petição de fl. 65/67, por meio da qual THAMARA DA SILVA COELHO, representada por sua 
mãe, CLAUDIA ELIAS DA SILVA COELHO requer a juntada de procuração, cadastro dos advogados GUSTAVO CORREA LIMA 
IGNACIO DA SILVA, OAB/MG nº 174.177 e GUILHERME IGNACIO DA SILVA, OAB/MG n° 166.164, bem como vista dos autos 
para cópia no balcão da secretaria. Apresentou as procurações de fls. 66/67. Nos termos do art. 407, do Regimento Interno 
deste Tribunal de Justiça, "não será dada vista dos autos de precatório fora do setor respectivo, podendo, entretanto, o credor, 
seu procurador legalmente constituído ou terceiro, por um deles expressamente autorizado, ter acesso aos autos para consulta 
ou extração de cópias". Sendo assim, DEFIRO os pedidos. Registrem-se, no Sistema de Gestão de Precatórios (SGP) e 
nestes autos, GUSTAVO CORREA LIMA IGNACIO DA SILVA, OAB/MG nº 174.177 e GUILHERME IGNACIO DA SILVA, 
OAB/MG n° 166.164. Publique-se. Registre-se Cumpra-se.  
 
Precatório: 143 /2020 - COMUM 
Credor: José Quirino de Souza 
Devedor: MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA 
Advogado: Francisco Xavier Amaral, OAB/MG 28.819 - 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: Trata-se de petição de fl. 78/79, por meio da qual JOSÉ QUIRINO DE SOUZA requer a concessão de vista 
dos autos, fora de Secretaria. Informo que o precatório encontra-se disponível na Secretaria desta Assessoria e, de acordo com 
o art. 407, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não será dada vista dos autos de precatório fora do setor 
respectivo, podendo, entretanto, o credor, seu procurador legalmente constituído ou terceiro, por um deles expressamente 
autorizado, ter acesso aos autos para consulta ou extração de cópias. Em razão disso, INDEFIRO este pedido. Informo que o 
precatório ficará disponível pelo prazo de 10 dias na Secretaria desta Assessoria. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 4518 /2021 - ALIMENTAR 
Credor: Luiz Rogério Gouthier Fiuza 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Luciana Seabra de Godoi Baracho, OAB/MG 72.361 - 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 requerimento de habilitação do espólio de LUIZ ROGÉRIO GOUTHIER FIUZA, representado 
pela inventariante DANIELLE VEIGA GOUTHIER. Apresentou a escritura pública de nomeação de inventariante de fls. 171/173, 
assim como a escritura de retificação de fls. 174/175, a qual confere à inventariante poderes específicos para levantamento e 
recebimento dos valores do precatório. Uma vez que a documentação apresentada atende aos requisitos legais exigidos, 
DEFIRO o pedido de habilitação do espólio na pessoa da inventariante DANIELLE VEIGA GOUTHIER. Oficie-se ao juízo da 
execução, dando-lhe ciência acerca da habilitação dos sucessores (ofício 1376/ASPREC/2022).  
 
Precatório: 151 /2021 - ALIMENTAR 
Credor: Vinícius Humberto Brandão 
Devedor: UEMG - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Gustavo Silva Macedo, OAB/MG 77.161 - 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: Trata-se de requerimento de habilitação de HUMBERTO LAGE BRANDÃO (filho), GUILHERME LAGE 
BRANDÃO (filho), MÔNICA LAGE BRANDÃO (filho) e MARIA ANGELA LAGE BRANDÃO (meeira) nestes autos de precatório, 
na condição de sucessores de VINÍCIUS HUMBERTO BRANDÃO. Na cláusula quinta da escritura pública de inventário e 
partilha, consta a renúncia dos direitos de MARIA ANGELA LAGE BRANDÃO em favor dos herdeiros HUMBERTO, 
GUILHERME e MÔNICA, fls. 70/78. Nos termos do art. 1.806, do CC, "a renúncia da herança deve constar expressamente de 
instrumento público ou termo judicial". Assim, 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,1375/ASPREC/2022. P.R.I.C.  
 
Precatório: 10038 /2021 - ALIMENTAR 
Credor: Jefferson Souza Campos Batista 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Nilo Sergio Dos Reis Neiva Souza, OAB/MG 115.896, Ricardo de Moura Fabris Carvalho, OAB/MG 72.457 - 
Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: Trata-se de comunicação de cessão parcial dos direitos de JEFFERSON SOUZA CAMPOS BATISTA para 
MATEUS CAVALIERI MONDUCCI e VINÍCIUS DE OLIVEIRA MOREIRA, conforme documentação de fls. 37/43. A presente 
cessão não irá prejudicar os honorários advocatícios contratados entre o outorgante cedente e seu advogado patrono da 
causa, no percentual de 30% (trinta por cento), conforme claúsula segunda da escritura pública de fls. 40/41. Diante disso, dê-
se ciência aos procuradores do credor (originário/cedente), bem como do devedor pelo prazo de 10 dias corridos, nos termos 
do art. 80, da Resolução nº 303/2019 do CNJ para eventuais impugnações. Decorrido esse prazo sem impugnações dos 
interessados, registre-se nos autos e no sistema informatizado de precatórios, MATEUS CAVALIERI MONDUCCI e VINÍCIUS 
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DE OLIVEIRA MOREIRA como credor (a) cessionário (a) dos direitos previstos na cessão. Esclareço que a ordem cronológica 
do precatório fica mantida, e que o cessionário não faz jus às preferências do § 2º, do art. 100, da Constituição da República. 
Cópia desta decisão servirá como ofício n° 1406/ASPREC/ 2022 para conhecimento do juízo da execução, nos termos do art. 
45, §1º, da Resolução 303/2019 do CNJ. Publique-se.  
 
 

Dayane Almeida 

Gerente 

 
 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS 

 
28 de junho de 2022 

 
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: 3229 /2017 - ALIMENTAR 
Credor: Iris Guimarães de Jesus 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Lucio Carlos de Sousa, OAB/MG 72.974, Ana Lucia Oliveira Carlos de Sousa, OAB/MG 97.397 - 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 a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Iris 
Guimarães de Jesus - CPF: 132.313.756-49. Por conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. 
Expeçam-se os alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ 
no PCA nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de 
Renda estão nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada 
via SEI ao juízo de origem, servirá como ofício de pagamento feito e a extinção do precatório. Após, arquivem-se os autos. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 6174 /2017 - ALIMENTAR 
Credor: Adalberto Ricardo da Silva 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Antonio Rocha, OAB/MG 28.519, Jair Jose Dias, OAB/MG 63.101, Ricardo de Moura Fabris Carvalho, OAB/MG 
72.457 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Mateus 
Cavalieri Monducci - CPF: 101.255.326-44 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O CRÉDITO DE Mateus Cavalieri Monducci. 
Expeçam-se os alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ 
no PCA nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de 
Renda estão nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada 
via SEI ao juízo de origem, servirá como ofício informando o pagamento realizado. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 6174 /2017 - ALIMENTAR 
Credor: Adalberto Ricardo da Silva 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Antonio Rocha, OAB/MG 28.519, Jair Jose Dias, OAB/MG 63.101, Ricardo de Moura Fabris Carvalho, OAB/MG 
72.457 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Vinicius de 
Oliveira Moreira - CPF: 096.586.506-19 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O CRÉDITO DE Vinicius de Oliveira Moreira. 
Expeçam-se os alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ 
no PCA nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de 
Renda estão nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada 
via SEI ao juízo de origem, servirá como ofício informando o pagamento realizado. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 160 /2018 - ALIMENTAR 
Credor: Hélio de Castro Valinhas 
Devedor: MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS 
Advogado: Gilmar Rodrigues de Carvalho, OAB/MG 48.943, Marcus Vinicius da Silva Campos, OAB/MG 73.840 - Wendel 
Santos de Oliveira, OAB/MG 74.718, Maximilian Menezes Pereira, OAB/MG 83.531, Rogerio Eustaquio Farnese, OAB/MG 
94.509, Bruno Torres Dos Santos, OAB/MG 99.383, Leandro Luiz Mendes, OAB/MG 101.263 
Decisão/Despacho: DECISÃO Trata-se de informação do Banco do Brasil de que deixou de cumprir o alvará 5028/2022, 
porque a conta 73090-4 da agência 4341 encontra-se encerrada. Em face disso, intime-se o Município de Divinópolis para 
informar, no prazo de 10 (dez) dias corridos, os dados bancários corretos para recolhimento do imposto de renda devido em 
virtude do pagamento do crédito deste precatório. Por ora, determino a reserva do valor bruto em conta judicial remunerada. 
Inutilize-se o alvará 5028/2022. Publique-se. Cumpra-se. 
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Precatório: 4106 /2019 - COMUM 
Credor: Intercement Brasil S/A 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Aloisio Augusto Mazeu Martins, OAB/MG 62.574, Azevedo Sette Advogados - Geraldo Ildebrando de Andrade, 
OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Intercement 
Brasil S/A - CNPJ: 062.258.884/0001-36. Por conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Expeçam-se 
os alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ no PCA nº 
0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de Renda estão 
nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada via SEI ao 
juízo de origem, servirá como ofício informando o pagamento feito e a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 8421 /2020 - ALIMENTAR 
Credor: Antônio Carlos de Rezende 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Helio Batista Bolognani, OAB/MG 72.004 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, 
OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Antônio 
Carlos de Rezende - CPF: 954.047.918-53. Por conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Expeçam-
se os alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ no PCA nº 
0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de Renda estão 
nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada via SEI ao 
juízo de origem, servirá como ofício informando o pagamento feito e a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 4 /2020 - ALIMENTAR 
Credor: Humberto Santana Rocha Mendanha 
Devedor: MUNICÍPIO DE ITABIRITO 
Advogado: Celina Rodrigues da Cunha Oliveira, OAB/MG 34.899 - Alexandre Mendanha Sampaio, OAB/MG 73.219, Joao 
Batista Dos Reis Goncalves, OAB/MG 75.235 
Decisão/Despacho: Em face da promoção da Sra. Coordenadora, RETIFICO o valor de face deste precatório para 
R$253.853,07, bem como a data de liquidação para junho/2018, conforme planilha de cálculo de fls. 84. Publique-se. Cumpra-
se. 
 
Precatório: 9008 /2021 - ALIMENTAR 
Credor: Liziane de Souza e Castro Zebral 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Humberto Lucchesi de Carvalho, OAB/MG 58.317, Otavio Augusto Dayrell de Moura, OAB/MG 81.814, Rodrigo 
Menezes Carvalho, OAB/MG 72.326 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Liziane de 
Souza E Castro Zebral - CPF: 044.311.166-99. Por conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. 
Expeçam-se os alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ 
no PCA nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de 
Renda estão nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada 
via SEI ao juízo de origem, servirá como ofício informando o pagamento feito e a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-
se. 
 
Precatório: 9202 /2021 - ALIMENTAR 
Credor: Fernando Minucci Rezende Lima 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Sebastiao Hasenclever Borges Neto, OAB/MG 79.551 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio 
Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Fernando 
Minucci Rezende Lima - CPF: 941.590.256-68. Por conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. 
Expeçam-se os alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ 
no PCA nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de 
Renda estão nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada 
via SEI ao juízo de origem, servirá como ofício informando o pagamento feito e a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-
se. 
 
Precatório: 9481 /2021 - ALIMENTAR 
Credor: Lucicleide Soares de Sá Lucas 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Gisele Maria Neves Laperriere Pimenta, OAB/MG 61.771 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio 
Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Lucicleide 
Soares de Sá Lucas - CPF: 034.236.647-54 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O CRÉDITO DE Lucicleide Soares de Sá 
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Lucas. Expeçam-se os alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo 
CNJ no PCA nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto 
de Renda estão nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser 
enviada via SEI ao juízo de origem, servirá como ofício informando o pagamento realizado. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 9815 /2021 - ALIMENTAR 
Credor: Ana Eliza Dias Veiga Lima 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Vania Regina de Araujo Gondim, OAB/MG 67.655 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo 
Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Ana Eliza 
Dias Veiga Lima - CPF: 828.866.526-87. Por conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Expeçam-se 
os alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ no PCA nº 
0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de Renda estão 
nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada via SEI ao 
juízo de origem, servirá como ofício informando o pagamento feito e a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 6 /2021 - ALIMENTAR 
Credor: Emília Moreira de Oliveira 
Devedor: MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ 
Advogado: Giulia Angelica Queiroz Jardim, OAB/MG 168.060 - Jesus Pinto de Oliveira, OAB/MG 70.632, Luiz Paulo Alves de 
Sa, OAB/MG 146.734 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando que existe recurso na conta da Cronologia do MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ nº 
2100133520942vinculada à CEPREC, suficiente para atender o pagamento das prioridades, DETERMINO o pagamento deste 
crédito na cronologia conforme cálculo de fls. 27, em favor do(a) credor(a) Emília Moreira de Oliveira - CPF: 006.324.426-89 
Por conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Expeçam-se os alvarás do pagamento determinado, 
com depósito na conta indicada às fls. 27 Vs. Determino a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ no 
PCA nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. 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. Cópia da presente, a 
ser enviada via SEI ao juízo da origem, servirá como ofício informando o pagamento realizado. Após, arquivem-se os autos. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 28 /2021 - ALIMENTAR 
Credor: Leandro Abranches Martins 
Devedor: MUNICÍPIO DE ITABIRA 
Advogado: Hugo Henrique Gomes, OAB/MG 109.167 - Luiz Edson Bueno Guerra, OAB/MG 74.491, Leandro Abranches 
Martins, OAB/MG 86.549, Ana Carolina Araujo Castro E Souza, OAB/MG 114.618 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando que existe recurso na conta do MUNICÍPIO DE ITABIRA nº 4700127038593 
vinculada à CEPREC, suficiente para atender o pagamento das prioridades, determino a RESERVA deste crédito na cronologia 
conforme cálculo de fls. 16, em favor do(a) credor(a) Leandro Abranches Martins - CPF: 013.124.006-41 Por conseguinte, 
JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Aguarde-se o requerimento específico, com indicação dos dados 
bancários, nº de CPF, PIS/PASEP e procuração atualizada (original), 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. Oficie-se ao juízo da origem, via SEI, 
sobre o pagamento e a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 29 /2021 - ALIMENTAR 
Credor: Mateus Henrique Martins Fonseca 
Devedor: MUNICÍPIO DE ITABIRA 
Advogado: Hugo Henrique Gomes, OAB/MG 109.167 - Luiz Edson Bueno Guerra, OAB/MG 74.491, Leandro Abranches 
Martins, OAB/MG 86.549, Ana Carolina Araujo Castro E Souza, OAB/MG 114.618 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando que existe recurso na conta do MUNICÍPIO DE ITABIRA nº 4700127038593 
vinculada à CEPREC, suficiente para atender o pagamento das prioridades, determino a RESERVA deste crédito na cronologia 
conforme cálculo de fls. 16, em favor do(a) credor(a) Mateus Henrique Martins Fonseca - CPF: 070.390.496-51 Por 
conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Aguarde-se o requerimento específico, com indicação dos 
dados bancários, nº de CPF, PIS/PASEP e procuração atualizada (original), 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. Oficie-se ao juízo da origem, via 
SEI, sobre o pagamento e a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 4786 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Ahida Faria Marinho 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Luciano de Souza, OAB/MG 92.943 - 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: Havendo recurso na conta da Cronologia do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955 
vinculada à CEPREC, suficiente para os fins do art. 100, §2º, CR/88, DETERMINO o pagamento conforme cálculo de fls. 
EVENTO N° 9435764, em favor do(a) credor(a) Ahida Faria Marinho - CPF: 507.011.426-34. Por conseguinte, JULGO 
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EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Expeçam-se os alvarás do pagamento determinado, com depósito na conta 
indicada às fls. EVENTO N° 9533008. Determino a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ no PCA 
nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. 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. Cópia da presente, a 
ser enviada via SEI ao juízo da origem, servirá como ofício informando o pagamento realizado. Após, arquivem-se os autos. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 10289 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Maria Beatriz Oliveira de Faria 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Joao Bosco Kumaira, OAB/MG 11.366 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, 
OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: Havendo recurso na conta da Cronologia do ESTADO DE MINAS GERAIS de nº 2800304729955 vinculada 
à CEPREC, suficiente para os fins do art. 100, §2º, CR/88, e tendo em vista o decurso do prazo para a indicação dos dados 
bancários para fins de recebimento do crédito prioritário e a ausência de manifestação, DETERMINO que seja feita a reserva 
do crédito em favor do(a) credor(a) Maria Beatriz Oliveira de Faria - CPF: 009.849.146-68, conforme cálculo de fls. 9118376 
Aguarde-se o requerimento específico, com indicação dos dados bancários, nº de PIS/PASEP, se for o caso, para a liberação 
do crédito reservado. Não obstante o despacho já proferido nos autos, a fim de evitar risco de fracionamento do crédito, o 
pagamento preferencial deverá ser integralmente direcionado à conta do(a) credor(a), ou à de seu(sua) procurador(a). DÊ-SE 
CIÊNCIA ao ilustre procurador(a) de que o recebimento da totalidade dos valores preferenciais em sua conta dependerá da 
apresentação de procuração atualizada do(a) credor(a), outorgada há menos de três (03) meses, concedendo-lhe poderes 
especiais e específicos a este fim. JULGO EXTINTA PARCIALMENTE A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Aguardem-se 
providências para o pagamento integral do precatório. PRIC. 
 
Precatório: 4814 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Maria Inês Morais Pinheiro 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Carlos Alberto Egidio Gomes, OAB/MG 113.516 - 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: DESPACHO Remetam-se os autos ao setor de cálculos para que diga sobre as alegações presentes no 
evento nº 9161983. Após parecer do setor de cálculos, voltem-me os autos conclusos para as deliberações necessárias. PRIC. 
 
Precatório: 54 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Marco Antônio Siqueira de Souza 
Devedor: MUNICÍPIO DE ALFENAS 
Advogado: Alexandre da Costa Oliveira, OAB/MG 119.384 - Alexandre Lucio da Costa, OAB/MG 59.821, Adauto de Oliveira, 
OAB/MG 62.093, Wladimir Leal Rodrigues Dias, OAB/MG 69.322, Lauro Mendonca Costa, OAB/MG 74.035, Tiago de Oliveira 
Melgaco, OAB/MG 120.771, Felipe Daldegan Miranda, OAB/MG 137.521, Larissa de Moura Guerra Almeida, OAB/MG 144.249, 
Wladimir de Castro Rodrigues Dias, OAB/MG 167.556, Ana Luiza Grossi de Souza, OAB/MG 175.315 
Decisão/Despacho: DESPACHO Ao Setor de Cálculo para apuração do valor da dívida deste precatório, com a previsão de 
eventuais tributos devidos. Após a juntada do cálculo, voltem-me imediatamente os autos conclusos para homologação do 
cálculo, pagamento/seguimento do feito. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 10395 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Sirlei de Fátima Alves Moraes 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Tiago Almeida de Oliveira, OAB/MG 131.569 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo 
Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Havendo recurso na conta da Cronologia do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955 
vinculada à CEPREC, suficiente para os fins do art. 100, §2º, CR/88, DETERMINO o pagamento conforme cálculo de fls. 
EVENTO N° 9061777, em favor do(a) credor(a) Sirlei de Fátima Alves Moraes - CPF: 672.036.206-20. Por conseguinte, JULGO 
EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Expeçam-se os alvarás do pagamento determinado, com depósito na conta 
indicada às fls. EVENTO N° 9626849. Determino a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ no PCA 
nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. 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. Cópia da presente, a 
ser enviada via SEI ao juízo da origem, servirá como ofício informando o pagamento realizado. Após, arquivem-se os autos. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 1671 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Jolei Mary Suzano 
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: Tendo em vista o decurso do prazo para a indicação dos dados bancários para fins de recebimento do 
crédito prioritário e a ausência de manifestação, e considerando que existe recurso na conta do ESTADO DE MINAS GERAIS 
nº 2800304729955, DETERMINO que seja feita a reserva do crédito em favor do(a) credor(a):Jolei Mary Suzano, conforme 
cálculo de fls. 9159755 Aguarde-se o requerimento específico, com indicação dos dados bancários, nº de PIS/PASEP, se for o 
caso, para a liberação do crédito reservado. Não obstante o despacho já proferido nos autos, a fim de evitar risco de 
fracionamento do crédito, o pagamento preferencial deverá ser integralmente direcionado à conta do(a) credor(a), ou à de 
seu(sua) procurador(a). DÊ-SE CIÊNCIA ao ilustre procurador(a) de que o recebimento da totalidade dos valores preferenciais 
em sua conta dependerá da apresentação de procuração atualizada do(a) credor(a), outorgada há menos de seis (06) meses, 
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concedendo-lhe poderes especiais e específicos a este fim. JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Encaminhe-
se cópia da presente ao ilustríssimo juízo da origem, via SEI, que servirá como ofício informando o pagamento feito e a 
extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 10403 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Lucimar Giacometti Silva 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Jose Luiz Goncalves, OAB/MG 28.850 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, 
OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Havendo recurso na conta da Cronologia do ESTADO DE MINAS GERAIS de nº 
2800304729955vinculada à CEPREC, suficiente para os fins do art. 100, §2º, CR/88, DETERMINO o pagamento conforme 
cálculo de fls. evento 9064361, em favor do(a) credor(a) Lucimar Giacometti Silva - CPF: 623.527.926-49. Por conseguinte, 
JULGO EXTINTO PARCIALMENTE O CRÉDITO DE Lucimar Giacometti Silva. Expeçam-se os alvarás do pagamento 
determinado, com depósito na conta indicada às fls. evento 9548264. Determino a retenção dos tributos, em conformidade com 
o decidido pelo CNJ no PCA nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. 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. Aguarde-se o pagamento integral deste precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 4829 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Olga Vieira de Vilhena Serenini 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Joab Ribeiro Costa, OAB/MG 72.254 - 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: Havendo recurso na conta da Cronologia do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955 
vinculada à CEPREC, suficiente para os fins do art. 100, §2º, CR/88, DETERMINO o pagamento conforme cálculo de fls. 
EVENTO N° 9293133, em favor do(a) credor(a) Olga Vieira de Vilhena Serenini - CPF: 002.358.876-41. Por conseguinte, 
JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Expeçam-se os alvarás do pagamento determinado, com depósito na 
conta indicada às fls. EVENTO N° 9589403. Determino a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ no 
PCA nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. 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. Cópia da presente, a 
ser enviada via SEI ao juízo da origem, servirá como ofício informando o pagamento realizado. Após, arquivem-se os autos. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 4843 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Nenita Barbosa de Melo e Sm 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Nubia Mara Gama Soares Luchesi, OAB/MG 90.309 - 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: DESPACHO Em face do pedido evento nº 9641532, INTIME-SE a advogada Nubia Mara Gama Soares 
Luchesi para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias corridos, procuração original e atualizada, devidamente assinada pela 
credora Nenita Barbosa de Melo, com poderes específicos para receber e dar quitação do crédito deste precatório, ou dados 
de conta bancária de titularidade do credor. Após a apresentação da documentação necessária, voltem os autos conclusos 
para deliberações necessárias ao pagamento. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 47 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Márcio Afonso Meireles Mourão 
Devedor: JUCEMG - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Maria Noemy Sobreira Dias Lopes, OAB/MG 70.848, Caio Marcio Lopes Boson, OAB/MG 31.238 - 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: Havendo recurso na conta da Cronologia do ESTADO DE MINAS GERAIS de nº 
2800304729955vinculada à CEPREC, suficiente para os fins do art. 100, §2º, CR/88, DETERMINO o pagamento conforme 
cálculo de fls. EVENTO N° 9460655, em favor do(a) credor(a) Márcio Afonso Meireles Mourão - CPF: 391.894.736-04. Por 
conseguinte, JULGO EXTINTO PARCIALMENTE O CRÉDITO DE Márcio Afonso Meireles Mourão. Expeçam-se os alvarás do 
pagamento determinado, com depósito na conta indicada às fls. EVENTO N° 9572405. Determino a retenção dos tributos, em 
conformidade com o decidido pelo CNJ no PCA nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. 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. Aguarde-se o pagamento integral deste precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 4853 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Maria das Dores Vieira 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Helcio Maciel, OAB/MG 100.139 - 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: Havendo recurso na conta da Cronologia do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955 
vinculada à CEPREC, suficiente para os fins do art. 100, §2º, CR/88, DETERMINO o pagamento conforme cálculo de fls. 
EVENTO N° 9113155, em favor do(a) credor(a) Maria Das Dores Vieira - CPF: 195.606.996-87. Por conseguinte, JULGO 
EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Expeçam-se os alvarás do pagamento determinado, com depósito na conta 
indicada às fls. EVENTO N° 9431772. Determino a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ no PCA 
nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. 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. Cópia da presente, a 



 

Lista em discriminação anexa ao DJe - Administrativo – 28 de junho de 2022 – página 12 de 29. 

ser enviada via SEI ao juízo da origem, servirá como ofício informando o pagamento realizado. Após, arquivem-se os autos. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 5541 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Christian Ramos Bonis Silva 
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, Pedro Victor Silva de Andrade, OAB/MG 105.177, Felipe Mantuano Pereira, OAB/MG 105.427 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Havendo recurso na conta da Cronologia do MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE nº 
2500119423651 vinculada à CEPREC, suficiente para os fins do art. 100, §2º, CR/88, DETERMINO o pagamento conforme 
cálculo de fls. EVENTO N° 9082152, em favor do(a) credor(a) Christian Ramos Bonis Silva - CPF: 263.538.226-34. Por 
conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Expeçam-se os alvarás do pagamento determinado, com 
depósito na conta indicada às fls. EVENTO N° 9530905. Determino a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido 
pelo CNJ no PCA nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. 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. Cópia 
da presente, a ser enviada via SEI ao juízo da origem, servirá como ofício informando o pagamento realizado. Após, arquivem-
se os autos. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 5557 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Geisa de Souza Miranda 
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, Pedro Victor Silva de Andrade, OAB/MG 105.177, Felipe Mantuano Pereira, OAB/MG 105.427 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Havendo recurso na conta da Cronologia do MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE nº 
2500119423651 vinculada à CEPREC, suficiente para os fins do art. 100, §2º, CR/88, DETERMINO o pagamento conforme 
cálculo de fls. EVENTO N° 8944654, em favor do(a) credor(a) Geisa de Souza Miranda - CPF: 663.029.946-91. Por 
conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Expeçam-se os alvarás do pagamento determinado, com 
depósito na conta indicada às fls. EVENTO N° 9429093. Determino a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido 
pelo CNJ no PCA nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. 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. Cópia 
da presente, a ser enviada via SEI ao juízo da origem, servirá como ofício informando o pagamento realizado. Após, arquivem-
se os autos. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 4870 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Nilton Lopes de Araujo 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Andre Correa Carvalho Pinelli, OAB/MG 75.853 - 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: Tendo em vista o decurso do prazo para a indicação dos dados bancários para fins de recebimento do 
crédito prioritário e a ausência de manifestação, e considerando que existe recurso na conta do ESTADO DE MINAS GERAIS 
nº 2800304729955, DETERMINO que seja feita a reserva do crédito em favor do(a) credor(a):Nilton Lopes de Araujo, conforme 
cálculo de fls. 9202523 Aguarde-se o requerimento específico, com indicação dos dados bancários, nº de PIS/PASEP, se for o 
caso, para a liberação do crédito reservado. Não obstante o despacho já proferido nos autos, a fim de evitar risco de 
fracionamento do crédito, o pagamento preferencial deverá ser integralmente direcionado à conta do(a) credor(a), ou à de 
seu(sua) procurador(a). DÊ-SE CIÊNCIA ao ilustre procurador(a) de que o recebimento da totalidade dos valores preferenciais 
em sua conta dependerá da apresentação de procuração atualizada do(a) credor(a), outorgada há menos de seis (06) meses, 
concedendo-lhe poderes especiais e específicos a este fim. JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Encaminhe-
se cópia da presente ao ilustríssimo juízo da origem, via SEI, que servirá como ofício informando o pagamento feito e a 
extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 5723 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Eliana do Espirito Santo 
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, Pedro Victor Silva de Andrade, OAB/MG 105.177, Felipe Mantuano Pereira, OAB/MG 105.427 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Havendo recurso na conta da Cronologia do MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE de nº 
2500119423651vinculada à CEPREC, suficiente para os fins do art. 100, §2º, CR/88, DETERMINO o pagamento conforme 
cálculo de fls. EVENTO N° 8946330, em favor do(a) credor(a) Eliana do Espirito Santo - CPF: 414.399.376-72. Por 
conseguinte, JULGO EXTINTO PARCIALMENTE O CRÉDITO DE Eliana do Espirito Santo. Expeçam-se os alvarás do 
pagamento determinado, com depósito na conta indicada às fls. EVENTO N° 9534346. Determino a retenção dos tributos, em 
conformidade com o decidido pelo CNJ no PCA nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. 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. Aguarde-se o pagamento integral deste precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 5736 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Ana Marcia Avelar Rocha 
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, Pedro Victor Silva de Andrade, OAB/MG 105.177, Felipe Mantuano Pereira, OAB/MG 105.427 
Decisão/Despacho: DECISÃO HOMOLOGO o cálculo juntado. INTIME-SE o credor(a) ANA MARCIA AVELAR ROCHA, na 
pessoa de seu(ua) advogado(a) cadastrado(a) nos autos do precatório, para, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 
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MANIFESTAR-SE SOBRE O CÁLCULO DE EVENTO SEI 9169130, referente ao pagamento da parcela superpreferencial, 
independente de agendamento, bem como, para informar os dados bancários para pagamento do crédito. Estando o credor de 
acordo com o cálculo, ou passado o decêndio - nos termos do art. 80, da Resolução nº 303, do CNJ - sem sua manifestação, 
EXPEÇA-SE alvará para pagamento. Não havendo a indicação dos dados bancários EXPEÇA-SE alvará para RESERVA do 
crédito. JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO, com as comunicações de praxe, baixa e arquivo. Fica ainda o(a) 
ilustre procurador(a) ciente de que o recebimento da totalidade dos valores em sua conta dependerá da apresentação de 
procuração atualizada(original) do(a) credor(a), outorgada há menos de seis (06) meses, concedendo-lhe poderes especiais e 
específicos a este fim. A indicação será feita por meio de petição, a qual deverá ser anexada cópia de identidade, número do 
CPF do credor, bem como procuração atualizada e o número do PIS/PASEP do credor(a), se for o caso. Para peticionamento 
em autos de PRECATÓRIOS FÍSICOS a petição deverá ser encaminhada à CEPREC - Central de Conciliação de Precatórios, 
VIA PROTOCOLO POSTAL ou através de protocolo físico, ao seguinte endereço: Edifício Sede do TJMG, localizado na 
Avenida Afonso Pena, nº 4001, 2º subsolo - Serra - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-911. Já em autos de PRECATÓRIOS 
ELETRÔNICOS, a indicação deve ser realizada por meio de peticionamento eletrônico no SEI que deverá observar o item 7 do 
Aviso nº 04/ASPREC/2022. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento, que será integralmente 
direcionado à conta do(a) credor(a), ou a de seu(ua) procurador(a) com poderes especiais. Havendo impugnação, voltem-me 
os autos conclusos para análise, devendo o interessado se ater aos requisitos previstos no art. 27, da Resolução 303, de 
18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ: a) o requerente apontar e especificar claramente quais são as incorreções 
existentes no cálculo, discriminando o montante que entende correto e devido; b) a demonstração de que o defeito no cálculo 
se refere à incorreção material ou a fato superveniente ao título executivo, segundo o Código de Processo Civil; c) a 
demonstração de que ocorreu a preclusão relativamente aos critérios de cálculo aplicados na elaboração da conta de 
liquidação na fase de conhecimento, liquidação, execução ou cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 507 e 508 do 
Código de Processo Civil. P. Int. C. 
 
Precatório: 5787 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Maria das Gracas de Araujo Cardoso 
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, Pedro Victor Silva de Andrade, OAB/MG 105.177, Felipe Mantuano Pereira, OAB/MG 105.427 
Decisão/Despacho: DECISÃO HOMOLOGO o cálculo juntado. INTIME-SE o credor(a) MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO 
CARDOSO, na pessoa de seu(ua) advogado(a) cadastrado(a) nos autos do precatório, para, no prazo de 10 (dez) dias 
corridos, MANIFESTAR-SE SOBRE O CÁLCULO DE EVENTO SEI 9209315, referente ao pagamento da parcela 
superpreferencial, independente de agendamento, bem como, para informar os dados bancários para pagamento do crédito. 
Estando o credor de acordo com o cálculo, ou passado o decêndio - nos termos do art. 80, da Resolução nº 303, do CNJ - sem 
sua manifestação, EXPEÇA-SE alvará para pagamento. Não havendo a indicação dos dados bancários EXPEÇA-SE alvará 
para RESERVA do crédito. JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO, com as comunicações de praxe, baixa e 
arquivo. Fica ainda o(a) ilustre procurador(a) ciente de que o recebimento da totalidade dos valores em sua conta dependerá 
da apresentação de procuração atualizada(original) do(a) credor(a), outorgada há menos de seis (06) meses, concedendo-lhe 
poderes especiais e específicos a este fim. A indicação será feita por meio de petição, a qual deverá ser anexada cópia de 
identidade, número do CPF do credor, bem como procuração atualizada e o número do PIS/PASEP do credor(a), se for o caso. 
Para peticionamento em autos de PRECATÓRIOS FÍSICOS a petição deverá ser encaminhada à CEPREC - Central de 
Conciliação de Precatórios, VIA PROTOCOLO POSTAL ou através de protocolo físico, ao seguinte endereço: Edifício Sede do 
TJMG, localizado na Avenida Afonso Pena, nº 4001, 2º subsolo - Serra - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-911. Já em autos de 
PRECATÓRIOS ELETRÔNICOS, a indicação deve ser realizada por meio de peticionamento eletrônico no SEI que deverá 
observar o item 7 do Aviso nº 04/ASPREC/2022. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento, que 
será integralmente direcionado à conta do(a) credor(a), ou a de seu(ua) procurador(a) com poderes especiais. Havendo 
impugnação, voltem-me os autos conclusos para análise, devendo o interessado se ater aos requisitos previstos no art. 27, da 
Resolução 303, de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ: a) o requerente apontar e especificar claramente quais 
são as incorreções existentes no cálculo, discriminando o montante que entende correto e devido; b) a demonstração de que o 
defeito no cálculo se refere à incorreção material ou a fato superveniente ao título executivo, segundo o Código de Processo 
Civil; c) a demonstração de que ocorreu a preclusão relativamente aos critérios de cálculo aplicados na elaboração da conta de 
liquidação na fase de conhecimento, liquidação, execução ou cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 507 e 508 do 
Código de Processo Civil. P. Int. C. 
 
Precatório: 5821 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Sonia Claret Pio de Lima 
Devedor: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
Advogado: Eduardo Machado Dias, OAB/MG 74.384 - Hercules Guerra, OAB/MG 50.693, Roberto Jose de Paiva, OAB/MG 
52.180, Pedro Victor Silva de Andrade, OAB/MG 105.177, Felipe Mantuano Pereira, OAB/MG 105.427 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Havendo recurso na conta da Cronologia do MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE nº 
2500119423651 vinculada à CEPREC, suficiente para os fins do art. 100, §2º, CR/88, DETERMINO o pagamento conforme 
cálculo de fls. EVENTO N° 9235770, em favor do(a) credor(a) Sonia Claret Pio de Lima - CPF: 512.457.446-15. Por 
conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Expeçam-se os alvarás do pagamento determinado, com 
depósito na conta indicada às fls. EVENTO N° 9530873. Determino a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido 
pelo CNJ no PCA nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. 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. Cópia 
da presente, a ser enviada via SEI ao juízo da origem, servirá como ofício informando o pagamento realizado. Após, arquivem-
se os autos. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 5822 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Maria de Lourdes de Camargos 
Devedor: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
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Advogado: Marcele Fernandes Dias, OAB/MG 80.540 - Hercules Guerra, OAB/MG 50.693, Roberto Jose de Paiva, OAB/MG 
52.180, Pedro Victor Silva de Andrade, OAB/MG 105.177, Felipe Mantuano Pereira, OAB/MG 105.427 
Decisão/Despacho: DECISÃO HOMOLOGO o cálculo juntado. INTIME-SE o credor(a) MARIA DE LOURDES DE CAMARGOS, 
na pessoa de seu(ua) advogado(a) cadastrado(a) nos autos do precatório, para, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 
MANIFESTAR-SE SOBRE O CÁLCULO DE EVENTO SEI 9332747, referente ao pagamento superpreferencial, independente 
de agendamento, bem como, para informar os dados bancários para pagamento do crédito. Estando o credor de acordo com o 
cálculo, ou passado o decêndio - nos termos do art. 80, da Resolução nº 303, do CNJ - sem sua manifestação, EXPEÇA-SE 
alvará para pagamento. Não havendo a indicação dos dados bancários EXPEÇA-SE alvará para RESERVA do crédito. JULGO 
EXTINTA PARCIALMENTE A OBRIGAÇÃO. Fica ainda o(a) ilustre procurador(a) ciente de que o recebimento da totalidade dos 
valores em sua conta dependerá da apresentação de procuração atualizada(original) do(a) credor(a), outorgada há menos de 
seis (06) meses, concedendo-lhe poderes especiais e específicos a este fim. A indicação será feita por meio de petição, a qual 
deverá ser anexada cópia de identidade, número do CPF do credor, bem como procuração atualizada e o número do 
PIS/PASEP do credor(a), se for o caso. Para peticionamento em autos de PRECATÓRIOS FÍSICOS a petição deverá ser 
encaminhada à CEPREC - Central de Conciliação de Precatórios, VIA PROTOCOLO POSTAL ou através de protocolo físico, 
ao seguinte endereço: Edifício Sede do TJMG, localizado na Avenida Afonso Pena, nº 4001, 2º subsolo - Serra - Belo 
Horizonte/MG - CEP: 30.130-911. Já em autos de PRECATÓRIOS ELETRÔNICOS, a indicação deve ser realizada por meio de 
peticionamento eletrônico no SEI que deverá observar o item 7 do Aviso nº 04/ASPREC/2022. Em nenhuma hipótese será 
permitido o fracionamento do pagamento, que será integralmente direcionado à conta do(a) credor(a), ou a de seu(ua) 
procurador(a) com poderes especiais. Havendo impugnação, voltem-me os autos conclusos para análise, devendo o 
interessado se ater aos requisitos previstos no art. 27, da Resolução 303, de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça - 
CNJ: a) o requerente apontar e especificar claramente quais são as incorreções existentes no cálculo, discriminando o 
montante que entende correto e devido; b) a demonstração de que o defeito no cálculo se refere à incorreção material ou a fato 
superveniente ao título executivo, segundo o Código de Processo Civil; c) a demonstração de que ocorreu a preclusão 
relativamente aos critérios de cálculo aplicados na elaboração da conta de liquidação na fase de conhecimento, liquidação, 
execução ou cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil. P. Int. C. 
 
Precatório: 5824 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Adailde Pereira Jardim 
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, Pedro Victor Silva de Andrade, OAB/MG 105.177, Felipe Mantuano Pereira, OAB/MG 105.427 
Decisão/Despacho: DECISÃO HOMOLOGO o cálculo juntado. INTIME-SE o credor(a) ADAILDE PEREIRA JARDIM, na pessoa 
de seu(ua) advogado(a) cadastrado(a) nos autos do precatório, para, no prazo de 10 (dez) dias corridos, MANIFESTAR-SE 
SOBRE O CÁLCULO DE EVENTO SEI 9235847, referente ao pagamento da parcela superpreferencial, independente de 
agendamento, bem como, para informar os dados bancários para pagamento do crédito. Estando o credor de acordo com o 
cálculo, ou passado o decêndio - nos termos do art. 80, da Resolução nº 303, do CNJ - sem sua manifestação, EXPEÇA-SE 
alvará para pagamento. Não havendo a indicação dos dados bancários EXPEÇA-SE alvará para RESERVA do crédito. JULGO 
EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO, com as comunicações de praxe, baixa e arquivo. Fica ainda o(a) ilustre 
procurador(a) ciente de que o recebimento da totalidade dos valores em sua conta dependerá da apresentação de procuração 
atualizada(original) do(a) credor(a), outorgada há menos de seis (06) meses, concedendo-lhe poderes especiais e específicos 
a este fim. A indicação será feita por meio de petição, a qual deverá ser anexada cópia de identidade, número do CPF do 
credor, bem como procuração atualizada e o número do PIS/PASEP do credor(a), se for o caso. Para peticionamento em autos 
de PRECATÓRIOS FÍSICOS a petição deverá ser encaminhada à CEPREC - Central de Conciliação de Precatórios, VIA 
PROTOCOLO POSTAL ou através de protocolo físico, ao seguinte endereço: Edifício Sede do TJMG, localizado na Avenida 
Afonso Pena, nº 4001, 2º subsolo - Serra - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-911. Já em autos de PRECATÓRIOS 
ELETRÔNICOS, a indicação deve ser realizada por meio de peticionamento eletrônico no SEI que deverá observar o item 7 do 
Aviso nº 04/ASPREC/2022. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento, que será integralmente 
direcionado à conta do(a) credor(a), ou a de seu(ua) procurador(a) com poderes especiais. Havendo impugnação, voltem-me 
os autos conclusos para análise, devendo o interessado se ater aos requisitos previstos no art. 27, da Resolução 303, de 
18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ: a) o requerente apontar e especificar claramente quais são as incorreções 
existentes no cálculo, discriminando o montante que entende correto e devido; b) a demonstração de que o defeito no cálculo 
se refere à incorreção material ou a fato superveniente ao título executivo, segundo o Código de Processo Civil; c) a 
demonstração de que ocorreu a preclusão relativamente aos critérios de cálculo aplicados na elaboração da conta de 
liquidação na fase de conhecimento, liquidação, execução ou cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 507 e 508 do 
Código de Processo Civil. P. Int. C. 
 
Precatório: 5842 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Maria Elisa Ezequiel da Cunha 
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, Pedro Victor Silva de Andrade, OAB/MG 105.177, Felipe Mantuano Pereira, OAB/MG 105.427 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Havendo recurso na conta da Cronologia do MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE nº 
2500119423651 vinculada à CEPREC, suficiente para os fins do art. 100, §2º, CR/88, DETERMINO o pagamento conforme 
cálculo de fls. EVENTO N° 9235891, em favor do(a) credor(a) Maria Elisa Ezequiel da Cunha - CPF: 520.632.086-20. Por 
conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Expeçam-se os alvarás do pagamento determinado, com 
depósito na conta indicada às fls. 9576977. Determino a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ no 
PCA nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. 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. Cópia da presente, a 
ser enviada via SEI ao juízo da origem, servirá como ofício informando o pagamento realizado. Após, arquivem-se os autos. 
Publique-se. Cumpra-se. 
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Precatório: 5899 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Maria de Fatima dos Santos Cardoso 
Devedor: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
Advogado: Julia Marcia Oliveira Emerich, OAB/MG 151.996 - Hercules Guerra, OAB/MG 50.693, Roberto Jose de Paiva, 
OAB/MG 52.180, Pedro Victor Silva de Andrade, OAB/MG 105.177, Felipe Mantuano Pereira, OAB/MG 105.427 
Decisão/Despacho: DECISÃO HOMOLOGO o cálculo juntado. INTIME-SE o credor(a) MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS 
CARDOSO, na pessoa de seu(ua) advogado(a) cadastrado(a) nos autos do precatório, para, no prazo de 10 (dez) dias 
corridos, MANIFESTAR-SE SOBRE O CÁLCULO DE EVENTO SEI 9285556, referente ao pagamento da parcela 
superpreferencial, independente de agendamento, bem como, para informar os dados bancários para pagamento do crédito. 
Estando o credor de acordo com o cálculo, ou passado o decêndio - nos termos do art. 80, da Resolução nº 303, do CNJ - sem 
sua manifestação, EXPEÇA-SE alvará para pagamento. Não havendo a indicação dos dados bancários EXPEÇA-SE alvará 
para RESERVA do crédito. JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO, com as comunicações de praxe, baixa e 
arquivo. Fica ainda o(a) ilustre procurador(a) ciente de que o recebimento da totalidade dos valores em sua conta dependerá 
da apresentação de procuração atualizada(original) do(a) credor(a), outorgada há menos de seis (06) meses, concedendo-lhe 
poderes especiais e específicos a este fim. A indicação será feita por meio de petição, a qual deverá ser anexada cópia de 
identidade, número do CPF do credor, bem como procuração atualizada e o número do PIS/PASEP do credor(a), se for o caso. 
Para peticionamento em autos de PRECATÓRIOS FÍSICOS a petição deverá ser encaminhada à CEPREC - Central de 
Conciliação de Precatórios, VIA PROTOCOLO POSTAL ou através de protocolo físico, ao seguinte endereço: Edifício Sede do 
TJMG, localizado na Avenida Afonso Pena, nº 4001, 2º subsolo - Serra - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-911. Já em autos de 
PRECATÓRIOS ELETRÔNICOS, a indicação deve ser realizada por meio de peticionamento eletrônico no SEI que deverá 
observar o item 7 do Aviso nº 04/ASPREC/2022. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento, que 
será integralmente direcionado à conta do(a) credor(a), ou a de seu(ua) procurador(a) com poderes especiais. Havendo 
impugnação, voltem-me os autos conclusos para análise, devendo o interessado se ater aos requisitos previstos no art. 27, da 
Resolução 303, de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ: a) o requerente apontar e especificar claramente quais 
são as incorreções existentes no cálculo, discriminando o montante que entende correto e devido; b) a demonstração de que o 
defeito no cálculo se refere à incorreção material ou a fato superveniente ao título executivo, segundo o Código de Processo 
Civil; c) a demonstração de que ocorreu a preclusão relativamente aos critérios de cálculo aplicados na elaboração da conta de 
liquidação na fase de conhecimento, liquidação, execução ou cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 507 e 508 do 
Código de Processo Civil. P. Int. C. 
 
Precatório: 5901 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Magda Maria Albino 
Devedor: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
Advogado: Nilma Fatima Pereira, OAB/MG 97.894 - Hercules Guerra, OAB/MG 50.693, Roberto Jose de Paiva, OAB/MG 
52.180, Pedro Victor Silva de Andrade, OAB/MG 105.177, Felipe Mantuano Pereira, OAB/MG 105.427 
Decisão/Despacho: DECISÃO HOMOLOGO o cálculo juntado. INTIME-SE o credor(a) MAGDA MARIA ALBINO, na pessoa de 
seu(ua) advogado(a) cadastrado(a) nos autos do precatório, para, no prazo de 10 (dez) dias corridos, MANIFESTAR-SE 
SOBRE O CÁLCULO DE EVENTO SEI 9285539, referente ao pagamento da parcela superpreferencial, independente de 
agendamento, bem como, para informar os dados bancários para pagamento do crédito. Estando o credor de acordo com o 
cálculo, ou passado o decêndio - nos termos do art. 80, da Resolução nº 303, do CNJ - sem sua manifestação, EXPEÇA-SE 
alvará para pagamento. Não havendo a indicação dos dados bancários EXPEÇA-SE alvará para RESERVA do crédito. JULGO 
EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO, com as comunicações de praxe, baixa e arquivo. Fica ainda o(a) ilustre 
procurador(a) ciente de que o recebimento da totalidade dos valores em sua conta dependerá da apresentação de procuração 
atualizada(original) do(a) credor(a), outorgada há menos de seis (06) meses, concedendo-lhe poderes especiais e específicos 
a este fim. A indicação será feita por meio de petição, a qual deverá ser anexada cópia de identidade, número do CPF do 
credor, bem como procuração atualizada e o número do PIS/PASEP do credor(a), se for o caso. Para peticionamento em autos 
de PRECATÓRIOS FÍSICOS a petição deverá ser encaminhada à CEPREC - Central de Conciliação de Precatórios, VIA 
PROTOCOLO POSTAL ou através de protocolo físico, ao seguinte endereço: Edifício Sede do TJMG, localizado na Avenida 
Afonso Pena, nº 4001, 2º subsolo - Serra - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-911. Já em autos de PRECATÓRIOS 
ELETRÔNICOS, a indicação deve ser realizada por meio de peticionamento eletrônico no SEI que deverá observar o item 7 do 
Aviso nº 04/ASPREC/2022. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento, que será integralmente 
direcionado à conta do(a) credor(a), ou a de seu(ua) procurador(a) com poderes especiais. Havendo impugnação, voltem-me 
os autos conclusos para análise, devendo o interessado se ater aos requisitos previstos no art. 27, da Resolução 303, de 
18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ: a) o requerente apontar e especificar claramente quais são as incorreções 
existentes no cálculo, discriminando o montante que entende correto e devido; b) a demonstração de que o defeito no cálculo 
se refere à incorreção material ou a fato superveniente ao título executivo, segundo o Código de Processo Civil; c) a 
demonstração de que ocorreu a preclusão relativamente aos critérios de cálculo aplicados na elaboração da conta de 
liquidação na fase de conhecimento, liquidação, execução ou cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 507 e 508 do 
Código de Processo Civil. P. Int. C. 
 
Precatório: 555 /2006 - ALIMENTAR 
Credor: Antônia de Brito Gonçalves e outras 
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: Considerando que existe recurso na conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955 
vinculada à CEPREC, suficiente para atender o pagamento das prioridades, determino a RESERVA deste crédito na cronologia 
conforme cálculo de fls. 208, em favor do(a) credor(a) Geralcina Carlota de Carvalho Sem CPF ou CNPJ Por conseguinte, 
JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Aguarde-se o requerimento específico, com indicação dos dados 
bancários, nº de CPF, PIS/PASEP e procuração atualizada (original), 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 
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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. Oficie-se ao juízo da origem, via SEI, 
sobre o pagamento e a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 555 /2006 - ALIMENTAR 
Credor: Antônia de Brito Gonçalves e outras 
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: Considerando que existe recurso na conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955 
vinculada à CEPREC, suficiente para atender o pagamento das prioridades, determino a RESERVA deste crédito na cronologia 
conforme cálculo de fls. 209-v, em favor do(a) credor(a) Laudelina Marcia Lourenço Rabello - CPF: 942.612.536-15 Por 
conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Aguarde-se o requerimento específico, com indicação dos 
dados bancários, nº de CPF, PIS/PASEP e procuração atualizada (original), 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. Oficie-se ao juízo da origem, via 
SEI, sobre o pagamento e a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 564 /2006 - ALIMENTAR 
Credor: Maria Rosa de Oliveira 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Luiz Sabino Netto, OAB/MG 38.939 - 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: Considerando que existe recurso na conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955 
vinculada à CEPREC, suficiente para atender o pagamento das prioridades, determino a RESERVA deste crédito na cronologia 
conforme cálculo de fls. 32-v, em favor do(a) credor(a) Maria Rosa de Oliveira - CPF: 384.678.446-04 Por conseguinte, JULGO 
EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Aguarde-se o requerimento específico, com indicação dos dados bancários, nº 
de CPF, PIS/PASEP e procuração atualizada (original), 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. Oficie-se ao juízo da origem, via SEI, sobre o pagamento e 
a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 622 /2006 - ALIMENTAR 
Credor: Angélica Lourença da Silva e Outras, Berenice Nicoli da Cunha 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Maria Madalena de Almeida Martins, OAB/MG 52.339, Dilma Manoel da Silva, OAB/MG 56.544 - 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: Considerando que existe recurso na conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955 
vinculada à CEPREC, suficiente para atender o pagamento das prioridades, determino a RESERVA deste crédito na cronologia 
conforme cálculo de fls. 124, em favor do(a) credor(a) Angélica Lourença da Silva E Outras - CPF: 742.387.366-72 Por 
conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Aguarde-se o requerimento específico, com indicação dos 
dados bancários, nº de CPF, PIS/PASEP e procuração atualizada (original), 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. Oficie-se ao juízo da origem, via 
SEI, sobre o pagamento e a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 622 /2006 - ALIMENTAR 
Credor: Angélica Lourença da Silva e Outras, Berenice Nicoli da Cunha 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Maria Madalena de Almeida Martins, OAB/MG 52.339, Dilma Manoel da Silva, OAB/MG 56.544 - 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: Considerando que existe recurso na conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955 
vinculada à CEPREC, suficiente para atender o pagamento das prioridades, determino a RESERVA deste crédito na cronologia 
conforme cálculo de fls. 125-V, em favor do(a) credor(a) Elídia Albertina Lopes - CPF: 693.048.236-68 Por conseguinte, JULGO 
EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Aguarde-se o requerimento específico, com indicação dos dados bancários, nº 
de CPF, PIS/PASEP e procuração atualizada (original), 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. Oficie-se ao juízo da origem, via SEI, sobre o pagamento e 
a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 622 /2006 - ALIMENTAR 
Credor: Angélica Lourença da Silva e Outras, Berenice Nicoli da Cunha 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Maria Madalena de Almeida Martins, OAB/MG 52.339, Dilma Manoel da Silva, OAB/MG 56.544 - Jose Horacio da 
Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 
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76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando que existe recurso na conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955 
vinculada à CEPREC, suficiente para atender o pagamento das prioridades, determino a RESERVA deste crédito na cronologia 
conforme cálculo de fls. 126-V, em favor do(a) credor(a) Olga Antunes Dos Santos - CPF: 754.114.406-10 Por conseguinte, 
JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Aguarde-se o requerimento específico, com indicação dos dados 
bancários, nº de CPF, PIS/PASEP e procuração atualizada (original), 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. Oficie-se ao juízo da origem, via SEI, 
sobre o pagamento e a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 5907 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Juliana Zauli Bagno 
Devedor: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
Advogado: Igor Duarte Martins, OAB/MG 76.864 - Hercules Guerra, OAB/MG 50.693, Roberto Jose de Paiva, OAB/MG 52.180, 
Pedro Victor Silva de Andrade, OAB/MG 105.177, Felipe Mantuano Pereira, OAB/MG 105.427 
Decisão/Despacho: DECISÃO HOMOLOGO o cálculo juntado. INTIME-SE o credor(a) JULIANA ZAULI BAGNO, na pessoa de 
seu(ua) advogado(a) cadastrado(a) nos autos do precatório, para, no prazo de 10 (dez) dias corridos, MANIFESTAR-SE 
SOBRE O CÁLCULO DE EVENTO SEI 9285605, referente ao pagamento superpreferencial, independente de agendamento, 
bem como, para informar os dados bancários para pagamento do crédito. Estando o credor de acordo com o cálculo, ou 
passado o decêndio - nos termos do art. 80, da Resolução nº 303, do CNJ - sem sua manifestação, EXPEÇA-SE alvará para 
pagamento. Não havendo a indicação dos dados bancários EXPEÇA-SE alvará para RESERVA do crédito. JULGO EXTINTA 
PARCIALMENTE A OBRIGAÇÃO. Fica ainda o(a) ilustre procurador(a) ciente de que o recebimento da totalidade dos valores 
em sua conta dependerá da apresentação de procuração atualizada(original) do(a) credor(a), outorgada há menos de seis (06) 
meses, concedendo-lhe poderes especiais e específicos a este fim. A indicação será feita por meio de petição, a qual deverá 
ser anexada cópia de identidade, número do CPF do credor, bem como procuração atualizada e o número do PIS/PASEP do 
credor(a), se for o caso. Para peticionamento em autos de PRECATÓRIOS FÍSICOS a petição deverá ser encaminhada à 
CEPREC - Central de Conciliação de Precatórios, VIA PROTOCOLO POSTAL ou através de protocolo físico, ao seguinte 
endereço: Edifício Sede do TJMG, localizado na Avenida Afonso Pena, nº 4001, 2º subsolo - Serra - Belo Horizonte/MG - CEP: 
30.130-911. Já em autos de PRECATÓRIOS ELETRÔNICOS, a indicação deve ser realizada por meio de peticionamento 
eletrônico no SEI que deverá observar o item 7 do Aviso nº 04/ASPREC/2022. Em nenhuma hipótese será permitido o 
fracionamento do pagamento, que será integralmente direcionado à conta do(a) credor(a), ou a de seu(ua) procurador(a) com 
poderes especiais. Havendo impugnação, voltem-me os autos conclusos para análise, devendo o interessado se ater aos 
requisitos previstos no art. 27, da Resolução 303, de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ: a) o requerente 
apontar e especificar claramente quais são as incorreções existentes no cálculo, discriminando o montante que entende correto 
e devido; b) a demonstração de que o defeito no cálculo se refere à incorreção material ou a fato superveniente ao título 
executivo, segundo o Código de Processo Civil; c) a demonstração de que ocorreu a preclusão relativamente aos critérios de 
cálculo aplicados na elaboração da conta de liquidação na fase de conhecimento, liquidação, execução ou cumprimento de 
sentença, nos termos dos arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil. P. Int. C. 
 
Precatório: 5913 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Margareth Oliveira Reis 
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, Pedro Victor Silva de Andrade, OAB/MG 105.177, Felipe Mantuano Pereira, OAB/MG 105.427 
Decisão/Despacho: DECISÃO HOMOLOGO o cálculo juntado. INTIME-SE o credor(a) MARGARETH OLIVEIRA REIS, na 
pessoa de seu(ua) advogado(a) cadastrado(a) nos autos do precatório, para, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 
MANIFESTAR-SE SOBRE O CÁLCULO DE EVENTO SEI 9285639, referente ao pagamento superpreferencial, independente 
de agendamento, bem como, para informar os dados bancários para pagamento do crédito. Estando o credor de acordo com o 
cálculo, ou passado o decêndio - nos termos do art. 80, da Resolução nº 303, do CNJ - sem sua manifestação, EXPEÇA-SE 
alvará para pagamento. Não havendo a indicação dos dados bancários EXPEÇA-SE alvará para RESERVA do crédito. JULGO 
EXTINTA PARCIALMENTE A OBRIGAÇÃO. Fica ainda o(a) ilustre procurador(a) ciente de que o recebimento da totalidade dos 
valores em sua conta dependerá da apresentação de procuração atualizada(original) do(a) credor(a), outorgada há menos de 
seis (06) meses, concedendo-lhe poderes especiais e específicos a este fim. A indicação será feita por meio de petição, a qual 
deverá ser anexada cópia de identidade, número do CPF do credor, bem como procuração atualizada e o número do 
PIS/PASEP do credor(a), se for o caso. Para peticionamento em autos de PRECATÓRIOS FÍSICOS a petição deverá ser 
encaminhada à CEPREC - Central de Conciliação de Precatórios, VIA PROTOCOLO POSTAL ou através de protocolo físico, 
ao seguinte endereço: Edifício Sede do TJMG, localizado na Avenida Afonso Pena, nº 4001, 2º subsolo - Serra - Belo 
Horizonte/MG - CEP: 30.130-911. Já em autos de PRECATÓRIOS ELETRÔNICOS, a indicação deve ser realizada por meio de 
peticionamento eletrônico no SEI que deverá observar o item 7 do Aviso nº 04/ASPREC/2022. Em nenhuma hipótese será 
permitido o fracionamento do pagamento, que será integralmente direcionado à conta do(a) credor(a), ou a de seu(ua) 
procurador(a) com poderes especiais. Havendo impugnação, voltem-me os autos conclusos para análise, devendo o 
interessado se ater aos requisitos previstos no art. 27, da Resolução 303, de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça - 
CNJ: a) o requerente apontar e especificar claramente quais são as incorreções existentes no cálculo, discriminando o 
montante que entende correto e devido; b) a demonstração de que o defeito no cálculo se refere à incorreção material ou a fato 
superveniente ao título executivo, segundo o Código de Processo Civil; c) a demonstração de que ocorreu a preclusão 
relativamente aos critérios de cálculo aplicados na elaboração da conta de liquidação na fase de conhecimento, liquidação, 
execução ou cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil. P. Int. C.  
 
Precatório: 622 /2006 - ALIMENTAR 
Credor: Angélica Lourença da Silva e Outras, Berenice Nicoli da Cunha 
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Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Maria Madalena de Almeida Martins, OAB/MG 52.339, Dilma Manoel da Silva, OAB/MG 56.544 - 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: Considerando que existe recurso na conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955 
vinculada à CEPREC, suficiente para atender o pagamento das prioridades, determino a RESERVA deste crédito na cronologia 
conforme cálculo de fls. 127-V, em favor do(a) credor(a) Berenice Nicoli da Cunha - CPF: 558.467.936-49 Por conseguinte, 
JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Aguarde-se o requerimento específico, com indicação dos dados 
bancários, nº de CPF, PIS/PASEP e procuração atualizada (original), 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. Oficie-se ao juízo da origem, via SEI, 
sobre o pagamento e a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 622 /2006 - ALIMENTAR 
Credor: Angélica Lourença da Silva e Outras, Berenice Nicoli da Cunha 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Maria Madalena de Almeida Martins, OAB/MG 52.339, Dilma Manoel da Silva, OAB/MG 56.544 - 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: Considerando que existe recurso na conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955 
vinculada à CEPREC, suficiente para atender o pagamento das prioridades, determino a RESERVA deste crédito na cronologia 
conforme cálculo de fls. 128, em favor do(a) credor(a) Elzira de Almeida Freitas - CPF: 229.248.506-06 Por conseguinte, 
JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Aguarde-se o requerimento específico, com indicação dos dados 
bancários, nº de CPF, PIS/PASEP e procuração atualizada (original), 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. Oficie-se ao juízo da origem, via SEI, 
sobre o pagamento e a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 622 /2006 - ALIMENTAR 
Credor: Angélica Lourença da Silva e Outras, Berenice Nicoli da Cunha 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Maria Madalena de Almeida Martins, OAB/MG 52.339, Dilma Manoel da Silva, OAB/MG 56.544 - 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: Considerando que existe recurso na conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955 
vinculada à CEPREC, suficiente para atender o pagamento das prioridades, determino a RESERVA deste crédito na cronologia 
conforme cálculo de fls. 129-V, em favor do(a) credor(a) Deusdedith Loiola Marçal - CPF: 817.953.276-34 Por conseguinte, 
JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Aguarde-se o requerimento específico, com indicação dos dados 
bancários, nº de CPF, PIS/PASEP e procuração atualizada (original), 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. Oficie-se ao juízo da origem, via SEI, 
sobre o pagamento e a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 622 /2006 - ALIMENTAR 
Credor: Angélica Lourença da Silva e Outras, Berenice Nicoli da Cunha 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Maria Madalena de Almeida Martins, OAB/MG 52.339, Dilma Manoel da Silva, OAB/MG 56.544 - 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: Considerando que existe recurso na conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955 
vinculada à CEPREC, suficiente para atender o pagamento das prioridades, determino a RESERVA deste crédito na cronologia 
conforme cálculo de fls. 130, em favor do(a) credor(a) Maria Madalena de Almeida Martins - CPF: 195.918.106-87 Por 
conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Aguarde-se o requerimento específico, com indicação dos 
dados bancários, nº de CPF, PIS/PASEP e procuração atualizada (original), 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. Oficie-se ao juízo da origem, via 
SEI, sobre o pagamento e a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 640 /2006 - ALIMENTAR 
Credor: Irene Félix Gaspar 
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: Considerando que existe recurso na conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955 
vinculada à CEPREC, suficiente para atender o pagamento das prioridades, determino a RESERVA deste crédito na cronologia 
conforme cálculo de fls. 38-v, em favor do(a) credor(a) Irene Félix Gaspar - CPF: 047.854.446-49 Por conseguinte, JULGO 
EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Aguarde-se o requerimento específico, com indicação dos dados bancários, nº 
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de CPF, PIS/PASEP e procuração atualizada (original), 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. Oficie-se ao juízo da origem, via SEI, sobre o pagamento e 
a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 644 /2006 - ALIMENTAR 
Credor: Berenice Gonçalves de Souza e Outra 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Cynthia de Souza Cardoso, OAB/MG 77.283 - 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: Considerando que existe recurso na conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955 
vinculada à CEPREC, suficiente para atender o pagamento das prioridades, determino a RESERVA deste crédito na cronologia 
conforme cálculo de fls. 47, em favor do(a) credor(a) Berenice Gonçalves de Souza E Outra - CPF: 535.538.616-49 Por 
conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Aguarde-se o requerimento específico, com indicação dos 
dados bancários, nº de CPF, PIS/PASEP e procuração atualizada (original), 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. Oficie-se ao juízo da origem, via 
SEI, sobre o pagamento e a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 5915 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Valdeci Castelo Branco Ferreira 
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, Pedro Victor Silva de Andrade, OAB/MG 105.177, Felipe Mantuano Pereira, OAB/MG 105.427 
Decisão/Despacho: DECISÃO HOMOLOGO o cálculo juntado. INTIME-SE o credor(a) VALDECI CASTELO BRANCO 
FERREIRA , na pessoa de seu(ua) advogado(a) cadastrado(a) nos autos do precatório, para, no prazo de 10 (dez) dias 
corridos, MANIFESTAR-SE SOBRE O CÁLCULO DE EVENTO SEI 9285655, referente ao pagamento superpreferencial, 
independente de agendamento, bem como, para informar os dados bancários para pagamento do crédito. Estando o credor de 
acordo com o cálculo, ou passado o decêndio - nos termos do art. 80, da Resolução nº 303, do CNJ - sem sua manifestação, 
EXPEÇA-SE alvará para pagamento. Não havendo a indicação dos dados bancários EXPEÇA-SE alvará para RESERVA do 
crédito. JULGO EXTINTA PARCIALMENTE A OBRIGAÇÃO. Fica ainda o(a) ilustre procurador(a) ciente de que o recebimento 
da totalidade dos valores em sua conta dependerá da apresentação de procuração atualizada(original) do(a) credor(a), 
outorgada há menos de seis (06) meses, concedendo-lhe poderes especiais e específicos a este fim. A indicação será feita por 
meio de petição, a qual deverá ser anexada cópia de identidade, número do CPF do credor, bem como procuração atualizada e 
o número do PIS/PASEP do credor(a), se for o caso. Para peticionamento em autos de PRECATÓRIOS FÍSICOS a petição 
deverá ser encaminhada à CEPREC - Central de Conciliação de Precatórios, VIA PROTOCOLO POSTAL ou através de 
protocolo físico, ao seguinte endereço: Edifício Sede do TJMG, localizado na Avenida Afonso Pena, nº 4001, 2º subsolo - Serra 
- Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-911. Já em autos de PRECATÓRIOS ELETRÔNICOS, a indicação deve ser realizada por 
meio de peticionamento eletrônico no SEI que deverá observar o item 7 do Aviso nº 04/ASPREC/2022. Em nenhuma hipótese 
será permitido o fracionamento do pagamento, que será integralmente direcionado à conta do(a) credor(a), ou a de seu(ua) 
procurador(a) com poderes especiais. Havendo impugnação, voltem-me os autos conclusos para análise, devendo o 
interessado se ater aos requisitos previstos no art. 27, da Resolução 303, de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça - 
CNJ: a) o requerente apontar e especificar claramente quais são as incorreções existentes no cálculo, discriminando o 
montante que entende correto e devido; b) a demonstração de que o defeito no cálculo se refere à incorreção material ou a fato 
superveniente ao título executivo, segundo o Código de Processo Civil; c) a demonstração de que ocorreu a preclusão 
relativamente aos critérios de cálculo aplicados na elaboração da conta de liquidação na fase de conhecimento, liquidação, 
execução ou cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil. P. Int. C. 
 
Precatório: 5922 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Maria Ines Saturnino Vassalo 
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, Pedro Victor Silva de Andrade, OAB/MG 105.177, Felipe Mantuano Pereira, OAB/MG 105.427 
Decisão/Despacho: DECISÃO HOMOLOGO o cálculo juntado. INTIME-SE o credor(a) MARIA INES SATURNINO VASSALO, 
na pessoa de seu(ua) advogado(a) cadastrado(a) nos autos do precatório, para, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 
MANIFESTAR-SE SOBRE O CÁLCULO DE EVENTO SEI 9332788, referente ao pagamento da parcela superpreferencial, 
independente de agendamento, bem como, para informar os dados bancários para pagamento do crédito. Estando o credor de 
acordo com o cálculo, ou passado o decêndio - nos termos do art. 80, da Resolução nº 303, do CNJ - sem sua manifestação, 
EXPEÇA-SE alvará para pagamento. Não havendo a indicação dos dados bancários EXPEÇA-SE alvará para RESERVA do 
crédito. JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO, com as comunicações de praxe, baixa e arquivo. Fica ainda o(a) 
ilustre procurador(a) ciente de que o recebimento da totalidade dos valores em sua conta dependerá da apresentação de 
procuração atualizada(original) do(a) credor(a), outorgada há menos de seis (06) meses, concedendo-lhe poderes especiais e 
específicos a este fim. A indicação será feita por meio de petição, a qual deverá ser anexada cópia de identidade, número do 
CPF do credor, bem como procuração atualizada e o número do PIS/PASEP do credor(a), se for o caso. Para peticionamento 
em autos de PRECATÓRIOS FÍSICOS a petição deverá ser encaminhada à CEPREC - Central de Conciliação de Precatórios, 
VIA PROTOCOLO POSTAL ou através de protocolo físico, ao seguinte endereço: Edifício Sede do TJMG, localizado na 
Avenida Afonso Pena, nº 4001, 2º subsolo - Serra - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-911. Já em autos de PRECATÓRIOS 
ELETRÔNICOS, a indicação deve ser realizada por meio de peticionamento eletrônico no SEI que deverá observar o item 7 do 
Aviso nº 04/ASPREC/2022. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento, que será integralmente 
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direcionado à conta do(a) credor(a), ou a de seu(ua) procurador(a) com poderes especiais. Havendo impugnação, voltem-me 
os autos conclusos para análise, devendo o interessado se ater aos requisitos previstos no art. 27, da Resolução 303, de 
18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ: a) o requerente apontar e especificar claramente quais são as incorreções 
existentes no cálculo, discriminando o montante que entende correto e devido; b) a demonstração de que o defeito no cálculo 
se refere à incorreção material ou a fato superveniente ao título executivo, segundo o Código de Processo Civil; c) a 
demonstração de que ocorreu a preclusão relativamente aos critérios de cálculo aplicados na elaboração da conta de 
liquidação na fase de conhecimento, liquidação, execução ou cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 507 e 508 do 
Código de Processo Civil. P. Int. C. 
 
Precatório: 5923 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Gioconda Pires Teixeira 
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, Pedro Victor Silva de Andrade, OAB/MG 105.177, Felipe Mantuano Pereira, OAB/MG 105.427 
Decisão/Despacho: DECISÃO HOMOLOGO o cálculo juntado. INTIME-SE o credor(a) GIOCONDA PIRES TEIXEIRA, na 
pessoa de seu(ua) advogado(a) cadastrado(a) nos autos do precatório, para, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 
MANIFESTAR-SE SOBRE O CÁLCULO DE EVENTO SEI 9267143, referente ao pagamento da parcela superpreferencial, 
independente de agendamento, bem como, para informar os dados bancários para pagamento do crédito. Estando o credor de 
acordo com o cálculo, ou passado o decêndio - nos termos do art. 80, da Resolução nº 303, do CNJ - sem sua manifestação, 
EXPEÇA-SE alvará para pagamento. Não havendo a indicação dos dados bancários EXPEÇA-SE alvará para RESERVA do 
crédito. JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO, com as comunicações de praxe, baixa e arquivo. Fica ainda o(a) 
ilustre procurador(a) ciente de que o recebimento da totalidade dos valores em sua conta dependerá da apresentação de 
procuração atualizada(original) do(a) credor(a), outorgada há menos de seis (06) meses, concedendo-lhe poderes especiais e 
específicos a este fim. A indicação será feita por meio de petição, a qual deverá ser anexada cópia de identidade, número do 
CPF do credor, bem como procuração atualizada e o número do PIS/PASEP do credor(a), se for o caso. Para peticionamento 
em autos de PRECATÓRIOS FÍSICOS a petição deverá ser encaminhada à CEPREC - Central de Conciliação de Precatórios, 
VIA PROTOCOLO POSTAL ou através de protocolo físico, ao seguinte endereço: Edifício Sede do TJMG, localizado na 
Avenida Afonso Pena, nº 4001, 2º subsolo - Serra - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-911. Já em autos de PRECATÓRIOS 
ELETRÔNICOS, a indicação deve ser realizada por meio de peticionamento eletrônico no SEI que deverá observar o item 7 do 
Aviso nº 04/ASPREC/2022. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento, que será integralmente 
direcionado à conta do(a) credor(a), ou a de seu(ua) procurador(a) com poderes especiais. Havendo impugnação, voltem-me 
os autos conclusos para análise, devendo o interessado se ater aos requisitos previstos no art. 27, da Resolução 303, de 
18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ: a) o requerente apontar e especificar claramente quais são as incorreções 
existentes no cálculo, discriminando o montante que entende correto e devido; b) a demonstração de que o defeito no cálculo 
se refere à incorreção material ou a fato superveniente ao título executivo, segundo o Código de Processo Civil; c) a 
demonstração de que ocorreu a preclusão relativamente aos critérios de cálculo aplicados na elaboração da conta de 
liquidação na fase de conhecimento, liquidação, execução ou cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 507 e 508 do 
Código de Processo Civil. P. Int. C. 
 
Precatório: 5935 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Maria Candida Santos da Mota 
Devedor: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
Advogado: Eduardo Machado Dias, OAB/MG 74.384 - Hercules Guerra, OAB/MG 50.693, Roberto Jose de Paiva, OAB/MG 
52.180, Pedro Victor Silva de Andrade, OAB/MG 105.177, Felipe Mantuano Pereira, OAB/MG 105.427 
Decisão/Despacho: DECISÃO HOMOLOGO o cálculo juntado. INTIME-SE o credor(a) MARIA CANDIDA SANTOS DA MOTA, 
na pessoa de seu(ua) advogado(a) cadastrado(a) nos autos do precatório, para, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 
MANIFESTAR-SE SOBRE O CÁLCULO DE EVENTO SEI 9267323, referente ao pagamento da parcela superpreferencial, 
independente de agendamento, bem como, para informar os dados bancários para pagamento do crédito. Estando o credor de 
acordo com o cálculo, ou passado o decêndio - nos termos do art. 80, da Resolução nº 303, do CNJ - sem sua manifestação, 
EXPEÇA-SE alvará para pagamento. Não havendo a indicação dos dados bancários EXPEÇA-SE alvará para RESERVA do 
crédito. JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO, com as comunicações de praxe, baixa e arquivo. Fica ainda o(a) 
ilustre procurador(a) ciente de que o recebimento da totalidade dos valores em sua conta dependerá da apresentação de 
procuração atualizada(original) do(a) credor(a), outorgada há menos de seis (06) meses, concedendo-lhe poderes especiais e 
específicos a este fim. A indicação será feita por meio de petição, a qual deverá ser anexada cópia de identidade, número do 
CPF do credor, bem como procuração atualizada e o número do PIS/PASEP do credor(a), se for o caso. Para peticionamento 
em autos de PRECATÓRIOS FÍSICOS a petição deverá ser encaminhada à CEPREC - Central de Conciliação de Precatórios, 
VIA PROTOCOLO POSTAL ou através de protocolo físico, ao seguinte endereço: Edifício Sede do TJMG, localizado na 
Avenida Afonso Pena, nº 4001, 2º subsolo - Serra - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-911. Já em autos de PRECATÓRIOS 
ELETRÔNICOS, a indicação deve ser realizada por meio de peticionamento eletrônico no SEI que deverá observar o item 7 do 
Aviso nº 04/ASPREC/2022. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento, que será integralmente 
direcionado à conta do(a) credor(a), ou a de seu(ua) procurador(a) com poderes especiais. Havendo impugnação, voltem-me 
os autos conclusos para análise, devendo o interessado se ater aos requisitos previstos no art. 27, da Resolução 303, de 
18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ: a) o requerente apontar e especificar claramente quais são as incorreções 
existentes no cálculo, discriminando o montante que entende correto e devido; b) a demonstração de que o defeito no cálculo 
se refere à incorreção material ou a fato superveniente ao título executivo, segundo o Código de Processo Civil; c) a 
demonstração de que ocorreu a preclusão relativamente aos critérios de cálculo aplicados na elaboração da conta de 
liquidação na fase de conhecimento, liquidação, execução ou cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 507 e 508 do 
Código de Processo Civil. P. Int. C. 
 
Precatório: 1721 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Rita Maria dos Reis Tomaz 
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Devedor: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MG - FHEMIG 
Advogado: Anne Paula Silva, OAB/MG 96.646 - 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: DESPACHO Remetam-se os autos ao setor de cálculos para que diga sobre as alegações presentes no 
evento nº 9342620. Após parecer do setor de cálculos, voltem-me os autos conclusos para as deliberações necessárias. PRIC. 
 
Precatório: 644 /2006 - ALIMENTAR 
Credor: Berenice Gonçalves de Souza e Outra 
Devedor: IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS 
Advogado: Cynthia de Souza Cardoso, OAB/MG 77.283 - 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: Considerando que existe recurso na conta do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955 
vinculada à CEPREC, suficiente para atender o pagamento das prioridades, determino a RESERVA deste crédito na cronologia 
conforme cálculo de fls. 48, em favor do(a) credor(a) Regina Gonçalves de Souza Sem CPF ou CNPJ Por conseguinte, JULGO 
EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Aguarde-se o requerimento específico, com indicação dos dados bancários, nº 
de CPF, PIS/PASEP e procuração atualizada (original), 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. Oficie-se ao juízo da origem, via SEI, sobre o pagamento e 
a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 5961 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Elisangela da Silva Lemos Aquino 
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, Pedro Victor Silva de Andrade, OAB/MG 105.177, Felipe Mantuano Pereira, OAB/MG 105.427 
Decisão/Despacho: DECISÃO HOMOLOGO o cálculo juntado. INTIME-SE o credor(a) ELISANGELA DA SILVA LEMOS 
AQUINO, na pessoa de seu(ua) advogado(a) cadastrado(a) nos autos do precatório, para, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 
MANIFESTAR-SE SOBRE O CÁLCULO DE EVENTO SEI 9332828, referente ao pagamento da parcela superpreferencial, 
independente de agendamento, bem como, para informar os dados bancários para pagamento do crédito. Estando o credor de 
acordo com o cálculo, ou passado o decêndio - nos termos do art. 80, da Resolução nº 303, do CNJ - sem sua manifestação, 
EXPEÇA-SE alvará para pagamento. Não havendo a indicação dos dados bancários EXPEÇA-SE alvará para RESERVA do 
crédito. JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO, com as comunicações de praxe, baixa e arquivo. Fica ainda o(a) 
ilustre procurador(a) ciente de que o recebimento da totalidade dos valores em sua conta dependerá da apresentação de 
procuração atualizada(original) do(a) credor(a), outorgada há menos de seis (06) meses, concedendo-lhe poderes especiais e 
específicos a este fim. A indicação será feita por meio de petição, a qual deverá ser anexada cópia de identidade, número do 
CPF do credor, bem como procuração atualizada e o número do PIS/PASEP do credor(a), se for o caso. Para peticionamento 
em autos de PRECATÓRIOS FÍSICOS a petição deverá ser encaminhada à CEPREC - Central de Conciliação de Precatórios, 
VIA PROTOCOLO POSTAL ou através de protocolo físico, ao seguinte endereço: Edifício Sede do TJMG, localizado na 
Avenida Afonso Pena, nº 4001, 2º subsolo - Serra - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-911. Já em autos de PRECATÓRIOS 
ELETRÔNICOS, a indicação deve ser realizada por meio de peticionamento eletrônico no SEI que deverá observar o item 7 do 
Aviso nº 04/ASPREC/2022. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento, que será integralmente 
direcionado à conta do(a) credor(a), ou a de seu(ua) procurador(a) com poderes especiais. Havendo impugnação, voltem-me 
os autos conclusos para análise, devendo o interessado se ater aos requisitos previstos no art. 27, da Resolução 303, de 
18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ: a) o requerente apontar e especificar claramente quais são as incorreções 
existentes no cálculo, discriminando o montante que entende correto e devido; b) a demonstração de que o defeito no cálculo 
se refere à incorreção material ou a fato superveniente ao título executivo, segundo o Código de Processo Civil; c) a 
demonstração de que ocorreu a preclusão relativamente aos critérios de cálculo aplicados na elaboração da conta de 
liquidação na fase de conhecimento, liquidação, execução ou cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 507 e 508 do 
Código de Processo Civil. P. Int. C. 
 
Precatório: 4 /2010 - ALIMENTAR 
Credor: Betânia Lourenço Silva de Almeida 
Devedor: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA HEMOTERAPIA DE MG - HEMOMINAS 
Advogado: Jose Renato de Morais Costa, OAB/MG 75.001 - 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: Considerando a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Jose Renato 
de Morais Costa - CPF: 881.887.526-49. Por conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Expeçam-se 
os alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ no PCA nº 
0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de Renda estão 
nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada via SEI ao 
juízo de origem, servirá como ofício de pagamento feito e a extinção do precatório. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. 
Cumpra-se. 
 
Precatório: 2073 /2010 - ALIMENTAR 
Credor: Maria das Dores da Cunha Gomes Leite 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Luis Carlos Alvares Lustosa de Andrade, OAB/MG 59.495 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio 
Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
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600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Maria Das 
Dores da Cunha Gomes Leite Sem CPF ou CNPJ. Por conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. 
Expeçam-se os alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ 
no PCA nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de 
Renda estão nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada 
via SEI ao juízo de origem, servirá como ofício informando o pagamento feito e a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-
se. 
 
Precatório: 2300 /2011 - ALIMENTAR 
Credor: Cíntia Rosa Barbosa e outros 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Rossini de Oliveira Vidal, OAB/MG 78.933 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, 
OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Henrique 
Barbosa Rosa - CPF: 145.929.116-60. Por conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Expeçam-se os 
alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ no PCA nº 
0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de Renda estão 
nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada via SEI ao 
juízo de origem, servirá como ofício informando o pagamento feito e a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 42 /2011 - ALIMENTAR 
Credor: Rui do Carmo Silva 
Devedor: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO 
Advogado: Samuel Oliveira Maciel, OAB/MG 72.793 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Ridalton Siqueira Tavares, OAB/MG 73.527, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955, 
Daniela Lemos Jovem, OAB/MG 127.342 
Decisão/Despacho: DECISÃO HOMOLOGO o cálculo juntado. INTIME-SE o credor(a) RUI DO CARMO SILVA, na pessoa de 
seu(ua) advogado(a) cadastrado(a) nos autos do precatório, para, no prazo de 10 (dez) dias corridos, MANIFESTAR-SE 
SOBRE O CÁLCULO DE FL. 70, referente ao pagamento da parcela superpreferencial, independente de agendamento, bem 
como, para informar os dados bancários para pagamento do crédito. Estando o credor de acordo com o cálculo, ou passado o 
decêndio - nos termos do art. 80, da Resolução nº 303, do CNJ - sem sua manifestação, EXPEÇA-SE alvará para pagamento. 
Não havendo a indicação dos dados bancários EXPEÇA-SE alvará para RESERVA do crédito. JULGO EXTINTA A 
OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO, com as comunicações de praxe, baixa e arquivo. Fica ainda o(a) ilustre procurador(a) ciente 
de que o recebimento da totalidade dos valores em sua conta dependerá da apresentação de procuração atualizada(original) 
do(a) credor(a), outorgada há menos de seis (06) meses, concedendo-lhe poderes especiais e específicos a este fim. A 
indicação será feita por meio de petição, a qual deverá ser anexada cópia de identidade, número do CPF do credor, bem como 
procuração atualizada e o número do PIS/PASEP do credor(a), se for o caso. Para peticionamento em autos de 
PRECATÓRIOS FÍSICOS a petição deverá ser encaminhada à CEPREC - Central de Conciliação de Precatórios, VIA 
PROTOCOLO POSTAL ou através de protocolo físico, ao seguinte endereço: Edifício Sede do TJMG, localizado na Avenida 
Afonso Pena, nº 4001, 2º subsolo - Serra - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-911. Já em autos de PRECATÓRIOS 
ELETRÔNICOS, a indicação deve ser realizada por meio de peticionamento eletrônico no SEI que deverá observar o item 7 do 
Aviso nº 04/ASPREC/2022. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento, que será integralmente 
direcionado à conta do(a) credor(a), ou a de seu(ua) procurador(a) com poderes especiais. Havendo impugnação, voltem-me 
os autos conclusos para análise, devendo o interessado se ater aos requisitos previstos no art. 27, da Resolução 303, de 
18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ: a) o requerente apontar e especificar claramente quais são as incorreções 
existentes no cálculo, discriminando o montante que entende correto e devido; b) a demonstração de que o defeito no cálculo 
se refere à incorreção material ou a fato superveniente ao título executivo, segundo o Código de Processo Civil; c) a 
demonstração de que ocorreu a preclusão relativamente aos critérios de cálculo aplicados na elaboração da conta de 
liquidação na fase de conhecimento, liquidação, execução ou cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 507 e 508 do 
Código de Processo Civil. P. Int. C. 
 
Precatório: 2547 /2012 - ALIMENTAR 
Credor: Maria Margarida Rocha Pereira Costa 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Eduardo Amorim Galdino, OAB/MG 61.577 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, 
OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Eduardo 
Amorim Galdino - CPF: 549.692.206-20 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O CRÉDITO DE Eduardo Amorim Galdino. 
Expeçam-se os alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ 
no PCA nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de 
Renda estão nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada 
via SEI ao juízo de origem, servirá como ofício informando o pagamento realizado. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 5966 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Celia de Fatima da Silva 
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, Pedro Victor Silva de Andrade, OAB/MG 105.177, Felipe Mantuano Pereira, OAB/MG 105.427 
Decisão/Despacho: DECISÃO HOMOLOGO o cálculo juntado. INTIME-SE o credor(a) CELIA DE FATIMA DA SILVA, na pessoa 
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de seu(ua) advogado(a) cadastrado(a) nos autos do precatório, para, no prazo de 10 (dez) dias corridos, MANIFESTAR-SE 
SOBRE O CÁLCULO DE EVENTO SEI 9267536, referente ao pagamento da parcela superpreferencial, independente de 
agendamento, bem como, para informar os dados bancários para pagamento do crédito. Estando o credor de acordo com o 
cálculo, ou passado o decêndio - nos termos do art. 80, da Resolução nº 303, do CNJ - sem sua manifestação, EXPEÇA-SE 
alvará para pagamento. Não havendo a indicação dos dados bancários EXPEÇA-SE alvará para RESERVA do crédito. JULGO 
EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO, com as comunicações de praxe, baixa e arquivo. Fica ainda o(a) ilustre 
procurador(a) ciente de que o recebimento da totalidade dos valores em sua conta dependerá da apresentação de procuração 
atualizada(original) do(a) credor(a), outorgada há menos de seis (06) meses, concedendo-lhe poderes especiais e específicos 
a este fim. A indicação será feita por meio de petição, a qual deverá ser anexada cópia de identidade, número do CPF do 
credor, bem como procuração atualizada e o número do PIS/PASEP do credor(a), se for o caso. Para peticionamento em autos 
de PRECATÓRIOS FÍSICOS a petição deverá ser encaminhada à CEPREC - Central de Conciliação de Precatórios, VIA 
PROTOCOLO POSTAL ou através de protocolo físico, ao seguinte endereço: Edifício Sede do TJMG, localizado na Avenida 
Afonso Pena, nº 4001, 2º subsolo - Serra - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-911. Já em autos de PRECATÓRIOS 
ELETRÔNICOS, a indicação deve ser realizada por meio de peticionamento eletrônico no SEI que deverá observar o item 7 do 
Aviso nº 04/ASPREC/2022. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento, que será integralmente 
direcionado à conta do(a) credor(a), ou a de seu(ua) procurador(a) com poderes especiais. Havendo impugnação, voltem-me 
os autos conclusos para análise, devendo o interessado se ater aos requisitos previstos no art. 27, da Resolução 303, de 
18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ: a) o requerente apontar e especificar claramente quais são as incorreções 
existentes no cálculo, discriminando o montante que entende correto e devido; b) a demonstração de que o defeito no cálculo 
se refere à incorreção material ou a fato superveniente ao título executivo, segundo o Código de Processo Civil; c) a 
demonstração de que ocorreu a preclusão relativamente aos critérios de cálculo aplicados na elaboração da conta de 
liquidação na fase de conhecimento, liquidação, execução ou cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 507 e 508 do 
Código de Processo Civil. P. Int. C. 
 
Precatório: 10698 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Oraldina Helena Costa Rezende 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Flaviano Daniel de Jesus Pinto, OAB/MG 176.733 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo 
Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO HOMOLOGO o cálculo juntado. INTIME-SE o credor(a) ORALDINA HELENA COSTA REZENDE 
, na pessoa de seu(ua) advogado(a) cadastrado(a) nos autos do precatório, para, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 
MANIFESTAR-SE SOBRE O CÁLCULO DE EVENTO SEI 8961503, referente ao pagamento da parcela superpreferencial, 
independente de agendamento, bem como, para informar os dados bancários para pagamento do crédito. Estando o credor de 
acordo com o cálculo, ou passado o decêndio - nos termos do art. 80, da Resolução nº 303, do CNJ - sem sua manifestação, 
EXPEÇA-SE alvará para pagamento. Não havendo a indicação dos dados bancários EXPEÇA-SE alvará para RESERVA do 
crédito. JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO, com as comunicações de praxe, baixa e arquivo. Fica ainda o(a) 
ilustre procurador(a) ciente de que o recebimento da totalidade dos valores em sua conta dependerá da apresentação de 
procuração atualizada(original) do(a) credor(a), outorgada há menos de seis (06) meses, concedendo-lhe poderes especiais e 
específicos a este fim. A indicação será feita por meio de petição, a qual deverá ser anexada cópia de identidade, número do 
CPF do credor, bem como procuração atualizada e o número do PIS/PASEP do credor(a), se for o caso. Para peticionamento 
em autos de PRECATÓRIOS FÍSICOS a petição deverá ser encaminhada à CEPREC - Central de Conciliação de Precatórios, 
VIA PROTOCOLO POSTAL ou através de protocolo físico, ao seguinte endereço: Edifício Sede do TJMG, localizado na 
Avenida Afonso Pena, nº 4001, 2º subsolo - Serra - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-911. Já em autos de PRECATÓRIOS 
ELETRÔNICOS, a indicação deve ser realizada por meio de peticionamento eletrônico no SEI que deverá observar o item 7 do 
Aviso nº 04/ASPREC/2022. Em nenhuma hipótese será permitido o fracionamento do pagamento, que será integralmente 
direcionado à conta do(a) credor(a), ou a de seu(ua) procurador(a) com poderes especiais. Havendo impugnação, voltem-me 
os autos conclusos para análise, devendo o interessado se ater aos requisitos previstos no art. 27, da Resolução 303, de 
18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ: a) o requerente apontar e especificar claramente quais são as incorreções 
existentes no cálculo, discriminando o montante que entende correto e devido; b) a demonstração de que o defeito no cálculo 
se refere à incorreção material ou a fato superveniente ao título executivo, segundo o Código de Processo Civil; c) a 
demonstração de que ocorreu a preclusão relativamente aos critérios de cálculo aplicados na elaboração da conta de 
liquidação na fase de conhecimento, liquidação, execução ou cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 507 e 508 do 
Código de Processo Civil. P. Int. C. 
 
Precatório: 5759 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Fernando Dias 
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, Pedro Victor Silva de Andrade, OAB/MG 105.177, Felipe Mantuano Pereira, OAB/MG 105.427 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Havendo recurso na conta da Cronologia do MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE de nº 
2500119423651vinculada à CEPREC, suficiente para os fins do art. 100, §2º, CR/88, DETERMINO o pagamento conforme 
cálculo de fls. EVENTO N° 9169464, em favor do(a) credor(a) Fernando Dias - CPF: 249.585.306-49. Por conseguinte, JULGO 
EXTINTO PARCIALMENTE O CRÉDITO DE Fernando Dias. Expeçam-se os alvarás do pagamento determinado, com depósito 
na conta indicada às fls. EVENTO N° 9531163. Determino a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ 
no PCA nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. 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. Aguarde-se o 
pagamento integral deste precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 2549 /2012 - ALIMENTAR 
Credor: Raymunda Helena Araújo 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
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Advogado: Eduardo Amorim Galdino, OAB/MG 61.577 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, 
OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Eduardo 
Amorim Galdino - CPF: 549.692.206-20 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O CRÉDITO DE Eduardo Amorim Galdino. 
Expeçam-se os alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ 
no PCA nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de 
Renda estão nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada 
via SEI ao juízo de origem, servirá como ofício informando o pagamento realizado. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 2550 /2012 - ALIMENTAR 
Credor: Sandra Dutra de Oliveira Gomes 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Eduardo Amorim Galdino, OAB/MG 61.577 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, 
OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Eduardo 
Amorim Galdino - CPF: 549.692.206-20 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O CRÉDITO DE Eduardo Amorim Galdino. 
Expeçam-se os alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ 
no PCA nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de 
Renda estão nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada 
via SEI ao juízo de origem, servirá como ofício informando o pagamento realizado. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 2552 /2012 - ALIMENTAR 
Credor: Marta Machado Carneiro Gonçalves 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Eduardo Amorim Galdino, OAB/MG 61.577 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, 
OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Eduardo 
Amorim Galdino - CPF: 549.692.206-20. Por conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Expeçam-se 
os alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ no PCA nº 
0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de Renda estão 
nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada via SEI ao 
juízo de origem, servirá como ofício informando o pagamento feito e a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 2554 /2012 - ALIMENTAR 
Credor: Maria Aparecida Diniz 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Eduardo Amorim Galdino, OAB/MG 61.577 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, 
OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Eduardo 
Amorim Galdino - CPF: 549.692.206-20 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O CRÉDITO DE Eduardo Amorim Galdino. 
Expeçam-se os alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ 
no PCA nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de 
Renda estão nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada 
via SEI ao juízo de origem, servirá como ofício informando o pagamento realizado. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 10625 /2022 - ALIMENTAR 
Credor: Maria Aparecida de Paula Faria 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Otavio Augusto Dayrell de Moura, OAB/MG 81.814 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo 
Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Havendo recurso na conta da Cronologia do ESTADO DE MINAS GERAIS nº 2800304729955 
vinculada à CEPREC, suficiente para os fins do art. 100, §2º, CR/88, DETERMINO o pagamento conforme cálculo de fls. 
EVENTO N° 8847500, em favor do(a) credor(a) Maria Aparecida de Paula Faria - CPF: 208.571.106-59. Por conseguinte, 
JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Expeçam-se os alvarás do pagamento determinado, com depósito na 
conta indicada às fls. EVENTO N° 9628746. Determino a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ no 
PCA nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. 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. Cópia da presente, a 
ser enviada via SEI ao juízo da origem, servirá como ofício informando o pagamento realizado. Após, arquivem-se os autos. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 2556 /2012 - ALIMENTAR 
Credor: Idiméia Augusta de Oliveira 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Maria Alice de Carvalho Amado, OAB/MG 30.620, Eduardo Amorim Galdino, OAB/MG 61.577, Ricardo de Moura 
Fabris Carvalho, OAB/MG 72.457 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Mateus 
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Cavalieri Monducci - CPF: 101.255.326-44 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O CRÉDITO DE Mateus Cavalieri Monducci. 
Expeçam-se os alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ 
no PCA nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de 
Renda estão nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada 
via SEI ao juízo de origem, servirá como ofício informando o pagamento realizado. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 2556 /2012 - ALIMENTAR 
Credor: Idiméia Augusta de Oliveira 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Maria Alice de Carvalho Amado, OAB/MG 30.620, Eduardo Amorim Galdino, OAB/MG 61.577, Ricardo de Moura 
Fabris Carvalho, OAB/MG 72.457 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Eduardo 
Amorim Galdino - CPF: 549.692.206-20. Por conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Expeçam-se 
os alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ no PCA nº 
0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de Renda estão 
nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada via SEI ao 
juízo de origem, servirá como ofício informando o pagamento feito e a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 3152 /2013 - ALIMENTAR 
Credor: Débora Lúcia Franco Generoso 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Vania Regina de Araujo Gondim, OAB/MG 67.655 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo 
Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: Em face da promoção supra, informativa da existência de equívoco na decisão de fl. 62, RETIFICO a 
referida decisão, para que passe a constar a quitação total. Dê-se ciência. Após, arquivem-se os autos, com as comunicações 
de praxe. Dê-se ciência. Cumpra-se. 
 
Precatório: 3152 /2013 - ALIMENTAR 
Credor: Débora Lúcia Franco Generoso 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Vania Regina de Araujo Gondim, OAB/MG 67.655 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo 
Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Débora Lúcia 
Franco Generoso - CPF: 541.686.946-15. Por conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Expeçam-se 
os alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ no PCA nº 
0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de Renda estão 
nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada via SEI ao 
juízo de origem, servirá como ofício informando o pagamento feito e a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 69 /2013 - ALIMENTAR 
Credor: Heitor Vasconcelos Correa Dias 
Devedor: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO 
Advogado: Samuel Oliveira Maciel, OAB/MG 72.793 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Ridalton Siqueira Tavares, OAB/MG 73.527, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955, 
Daniela Lemos Jovem, OAB/MG 127.342 
Decisão/Despacho: DESPACHO O Setor de Cálculos desta CEPREC verificou a inexistência de planilhas de liquidação 
completas para a elaboração do cálculo definitivo de atualização do valor deste precatório, fl.74. INTIME-SE a credor (a) Heitor 
Vasconcelos Correa Dias para que apresente as cópias referentes às planilhas de liquidação original constantes no processo 
de nº 024039419460 e apensos, a fim de que seja possível a esta CEPREC elaborar o cálculo de atualização definitivo deste 
precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 16 /2013 - ALIMENTAR 
Credor: Ana Déborah Pena Antunes 
Devedor: FAPEMIG - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MG 
Advogado: Heraclito Carvalho Souza, OAB/MG 118.149, Lucio Oliveira Silva, OAB/MG 65.122 - Jose Horacio da Motta E 
Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Ana Déborah 
Pena Antunes - CPF: 418.381.226-72. Por conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Expeçam-se os 
alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ no PCA nº 
0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de Renda estão 
nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada via SEI ao 
juízo de origem, servirá como ofício de pagamento feito e a extinção do precatório. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. 
Cumpra-se. 
 
Precatório: 20 /2013 - ALIMENTAR 
Credor: Eliana Miranda de Freitas 
Devedor: FAPEMIG - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MG 
Advogado: Heraclito Carvalho Souza, OAB/MG 118.149, Lucio Oliveira Silva, OAB/MG 65.122 - Jose Horacio da Motta E 
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Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Eliana 
Miranda de Freitas - CPF: 227.046.556-34. Por conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Expeçam-
se os alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ no PCA nº 
0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de Renda estão 
nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada via SEI ao 
juízo de origem, servirá como ofício de pagamento feito e a extinção do precatório. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. 
Cumpra-se. 
 
Precatório: 1977 /2014 - ALIMENTAR 
Credor: Myriam Castilho Mialaret Campos 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Marcos Waldir de Avila, OAB/MG 50.042, Waldir de Avila, OAB/MG 6.901 - 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 a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Myriam 
Castilho Mialaret Campos - CPF: 246.307.056-00. Por conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. 
Expeçam-se os alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ 
no PCA nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de 
Renda estão nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada 
via SEI ao juízo de origem, servirá como ofício de pagamento feito e a extinção do precatório. Após, arquivem-se os autos. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 4414 /2015 - ALIMENTAR 
Credor: João Delorme Ribeiro de Castro 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Vicente de Paula Mendes Advogados Associados S/C - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio 
Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) João Delorme 
Ribeiro de Castro - CPF: 209.717.706-97 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O CRÉDITO DE João Delorme Ribeiro de Castro. 
Expeçam-se os alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ 
no PCA nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de 
Renda estão nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada 
via SEI ao juízo de origem, servirá como ofício informando o pagamento realizado. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 4417 /2015 - ALIMENTAR 
Credor: Maria Inês de Castro Millen 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Vicente de Paula Mendes Advogados Associados S/C, Vicente de Paula Mendes, OAB/MG 15.116, Marlia Ferreira 
Bicalho, OAB/MG 23.394, Vera Lucia Soares Barbosa Campos, OAB/MG 68.215, Patricia Carla Miranda, OAB/MG 81.355, 
Alexandre Correa Maroca, OAB/MG 111.553 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 
76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Maria Inês de 
Castro Millen - CPF: 113.783.876-00 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O CRÉDITO DE Maria Inês de Castro Millen. 
Expeçam-se os alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ 
no PCA nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de 
Renda estão nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada 
via SEI ao juízo de origem, servirá como ofício informando o pagamento realizado. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 4985 /2016 - ALIMENTAR 
Credor: Carmem Lucia Franco Godinho 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Eduardo Amorim Galdino, OAB/MG 61.577 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, 
OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Eduardo 
Amorim Galdino - CPF: 549.692.206-20. Por conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Expeçam-se 
os alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ no PCA nº 
0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de Renda estão 
nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada via SEI ao 
juízo de origem, servirá como ofício informando o pagamento feito e a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 4988 /2016 - ALIMENTAR 
Credor: Zandra Araujo Cury Viana 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Eduardo Amorim Galdino, OAB/MG 61.577 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, 
OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
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600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Eduardo 
Amorim Galdino - CPF: 549.692.206-20. Por conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Expeçam-se 
os alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ no PCA nº 
0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de Renda estão 
nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada via SEI ao 
juízo de origem, servirá como ofício informando o pagamento feito e a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 5003 /2016 - ALIMENTAR 
Credor: Jesus Jose de Campos 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Eduardo Amorim Galdino, OAB/MG 61.577 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, 
OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Eduardo 
Amorim Galdino - CPF: 549.692.206-20. Por conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Expeçam-se 
os alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ no PCA nº 
0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de Renda estão 
nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada via SEI ao 
juízo de origem, servirá como ofício informando o pagamento feito e a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 2953 /2016 - ALIMENTAR 
Credor: Maria Cleofas Moreira 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Oliveira Baracho E Godoi Advocacia & Consultoria, Jose Alfredo de Oliveira Baracho Junior, OAB/MG 55.150 - 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 a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 01/2016, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Oliveira 
Baracho E Godoi Advocacia & Consultoria - CNPJ: 002.326.280/0001-58. Por conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E 
O PRECATÓRIO. Expeçam-se os alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o 
decidido pelo CNJ no PCA nº 0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração 
do Imposto de Renda estão nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, 
a ser enviada via SEI ao juízo de origem, servirá como ofício de pagamento feito e a extinção do precatório. Após, arquivem-se 
os autos. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 2953 /2016 - ALIMENTAR 
Credor: Maria Cleofas Moreira 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Oliveira Baracho E Godoi Advocacia & Consultoria, Jose Alfredo de Oliveira Baracho Junior, OAB/MG 55.150 - 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 a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 01/2016, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Maria Cleofas 
Moreira - CPF: 401.764.606-91. Por conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Expeçam-se os 
alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ no PCA nº 
0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de Renda estão 
nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada via SEI ao 
juízo de origem, servirá como ofício de pagamento feito e a extinção do precatório. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. 
Cumpra-se. 
 
Precatório: 2954 /2016 - ALIMENTAR 
Credor: Maria Catarina da Mota 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Oliveira Baracho E Godoi Advocacia & Consultoria, Jose Alfredo de Oliveira Baracho Junior, OAB/MG 55.150 - 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: Tendo em vista a publicação dos habilitados no Edital nº 01/2016 do ESTADO DE MINAS GERAIS, 
INTIMEM-SE as partes Maria Catarina da Mota, Oliveira Baracho E Godoi Advocacia & Consultoria sobre o cálculo de fls. no 
prazo de 10(dez) dias corridos. Estando as partes de acordo com o cálculo ou não havendo impugnação, EXPEÇA-SE 
imediato alvará para pagamento, após o qual será julgada EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO, com baixa e arquivo. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 2955 /2016 - ALIMENTAR 
Credor: Maria da Conceição Silva Rodrigues 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Oliveira Baracho E Godoi Advocacia & Consultoria, Jose Alfredo de Oliveira Baracho Junior, OAB/MG 55.150 - 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: Tendo em vista a publicação dos habilitados no Edital nº 01/2016 do ESTADO DE MINAS GERAIS, 
INTIMEM-SE as partes Maria da Conceição Silva Rodrigues, Oliveira Baracho E Godoi Advocacia & Consultoria sobre o cálculo 
de fls. no prazo de 10(dez) dias corridos. Estando as partes de acordo com o cálculo ou não havendo impugnação, EXPEÇA-
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SE imediato alvará para pagamento, após o qual será julgada EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO, com baixa e 
arquivo. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 2956 /2016 - ALIMENTAR 
Credor: Maria da Conceição Santos e Sousa 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Oliveira Baracho E Godoi Advocacia & Consultoria, Jose Alfredo de Oliveira Baracho Junior, OAB/MG 55.150 - 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: Tendo em vista a publicação dos habilitados no Edital nº 01/2016 do ESTADO DE MINAS GERAIS, 
INTIMEM-SE as partes Maria da Conceição Santos E Sousa, Oliveira Baracho E Godoi Advocacia & Consultoria sobre o 
cálculo de fls. no prazo de 10(dez) dias corridos. Estando as partes de acordo com o cálculo ou não havendo impugnação, 
EXPEÇA-SE imediato alvará para pagamento, após o qual será julgada EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO, com 
baixa e arquivo. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 5341 /2017 - ALIMENTAR 
Credor: Allancardec Pinto 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Edison Haeckel Magalhaes, OAB/MG 25.908, Eduardo Neuenschwander Magalhaes, OAB/MG 81.229 - Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Allancardec 
Pinto - CPF: 029.495.716-20. Por conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Expeçam-se os alvarás 
do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ no PCA nº 0008065-
18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de Renda estão nos autos 
à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada via SEI ao juízo de 
origem, servirá como ofício informando o pagamento feito e a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 3979 /2017 - COMUM 
Credor: José Coelho 
Devedor: ESTADO DE MINAS GERAIS 
Advogado: Cleber Adriano Novo, OAB/MG 108.755 - Geraldo Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Fabio Murilo Nazar, 
OAB/MG 76.955 
Decisão/Despacho: DECISÃO: Considerando a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) José Coelho - 
CPF: 027.035.566-91. Por conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Expeçam-se os alvarás do 
pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ no PCA nº 0008065-
18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de Renda estão nos autos 
à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada via SEI ao juízo de 
origem, servirá como ofício informando o pagamento feito e a extinção do precatório. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Precatório: 120 /2017 - ALIMENTAR 
Credor: Milton Luciano Rodrigues 
Devedor: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO 
Advogado: Samuel Oliveira Maciel, OAB/MG 72.793 - Jose Horacio da Motta E Camanducaia Junior, OAB/MG 56.392, Geraldo 
Ildebrando de Andrade, OAB/MG 64.127, Ridalton Siqueira Tavares, OAB/MG 73.527, Fabio Murilo Nazar, OAB/MG 76.955, 
Daniela Lemos Jovem, OAB/MG 127.342 
Decisão/Despacho: DECISÃO HOMOLOGO o cálculo juntado. INTIME-SE o credor(a) MILTON LUCIANO RODRIGUES, na 
pessoa de seu(ua) advogado(a) cadastrado(a) nos autos do precatório, para, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 
MANIFESTAR-SE SOBRE O CÁLCULO DE FL. 132, referente ao pagamento superpreferencial, independente de 
agendamento, bem como, para informar os dados bancários para pagamento do crédito. Estando o credor de acordo com o 
cálculo, ou passado o decêndio - nos termos do art. 80, da Resolução nº 303, do CNJ - sem sua manifestação, EXPEÇA-SE 
alvará para pagamento. Não havendo a indicação dos dados bancários EXPEÇA-SE alvará para RESERVA do crédito. JULGO 
EXTINTA PARCIALMENTE A OBRIGAÇÃO. Fica ainda o(a) ilustre procurador(a) ciente de que o recebimento da totalidade dos 
valores em sua conta dependerá da apresentação de procuração atualizada(original) do(a) credor(a), outorgada há menos de 
seis (06) meses, concedendo-lhe poderes especiais e específicos a este fim. A indicação será feita por meio de petição, a qual 
deverá ser anexada cópia de identidade, número do CPF do credor, bem como procuração atualizada e o número do 
PIS/PASEP do credor(a), se for o caso. Para peticionamento em autos de PRECATÓRIOS FÍSICOS a petição deverá ser 
encaminhada à CEPREC - Central de Conciliação de Precatórios, VIA PROTOCOLO POSTAL ou através de protocolo físico, 
ao seguinte endereço: Edifício Sede do TJMG, localizado na Avenida Afonso Pena, nº 4001, 2º subsolo - Serra - Belo 
Horizonte/MG - CEP: 30.130-911. Já em autos de PRECATÓRIOS ELETRÔNICOS, a indicação deve ser realizada por meio de 
peticionamento eletrônico no SEI que deverá observar o item 7 do Aviso nº 04/ASPREC/2022. Em nenhuma hipótese será 
permitido o fracionamento do pagamento, que será integralmente direcionado à conta do(a) credor(a), ou a de seu(ua) 
procurador(a) com poderes especiais. Havendo impugnação, voltem-me os autos conclusos para análise, devendo o 
interessado se ater aos requisitos previstos no art. 27, da Resolução 303, de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça - 
CNJ: a) o requerente apontar e especificar claramente quais são as incorreções existentes no cálculo, discriminando o 
montante que entende correto e devido; b) a demonstração de que o defeito no cálculo se refere à incorreção material ou a fato 
superveniente ao título executivo, segundo o Código de Processo Civil; c) a demonstração de que ocorreu a preclusão 
relativamente aos critérios de cálculo aplicados na elaboração da conta de liquidação na fase de conhecimento, liquidação, 
execução ou cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil. P. Int. C. 
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Precatório: 3229 /2017 - ALIMENTAR 
Credor: Iris Guimarães de Jesus 
Devedor: IPSEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV DO ESTADO DE MG 
Advogado: Lucio Carlos de Sousa, OAB/MG 72.974, Ana Lucia Oliveira Carlos de Sousa, OAB/MG 97.397 - 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 a promoção retro; a existência de recurso na conta dos acordos nº 
600107454511e a observância das regras do Edital nº 02/2021, determino o pagamento em favor do(a) credor(a) Lucio Carlos 
de Sousa - CPF: 154.570.606-91. Por conseguinte, JULGO EXTINTA A OBRIGAÇÃO E O PRECATÓRIO. Expeçam-se os 
alvarás do pagamento determinado, com a retenção dos tributos, em conformidade com o decidido pelo CNJ no PCA nº 
0008065-18.2017.2.00, j. em 08/03/18, se for a hipótese. As informações para fins da Declaração do Imposto de Renda estão 
nos autos à disposição do credor ou de seu procurador legalmente constituído. Cópia da presente, a ser enviada via SEI ao 
juízo de origem, servirá como ofício de pagamento feito e a extinção do precatório. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. 
Cumpra-se. 
 
 

Marilene De Vasconcelos Albrigo 

Gerente 
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