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EStADQ DE:MÀTo':GQsso 
PODER ubIIÁaIo, 

TRIçJNiAL DEUSTIA 
CENTRAL DE CONCIILIAÇAO o,s-PaçcAToRIos 

PORTÁltIft,n° 01/2:019' 

Ø, ,Dout'or'AGAMENONc ÁLCÂNTARA 

MORENO )LJNI'OR, Juiz de Direito 

AiIiardaP}eidên,da è tonciliador 'da - 

iZentral dbs Precatórios, rip uso de suas 

atibuiçõesJeiS1  
1 XI 

CONSIDERÂNbO 
1 

o 	-aispçsto 	nas 	mehdas 

Cpnstitüciona$ 627009 9472Q16, e 99í2017, promulgadas em 

09/12/20®,45/f2/2016-e 14/1/ZQ17}espectivam,énte; 

CONSIDERANDO os termos .d 

29/06/20-10, ltr'ad, em pèe, pelàRés9lção '5 

pelo 'Conqlho NaionaF de JUstiça-CN-; 

Resolução ri. 115, de 

123/201p, epedidàs- 

1 	

CONSIDRÁNOO °s termo 
T 

s da Resolução h. 

002/201ftP, dê 02/Õ3/2011, iê instituiu o Juízã -de Conciliação dos 

Precatórios.;'  

• 

CONSIDERANDO, as deterinõese xeomendações do 

Conselho Nàçiõpal dejustiça; por ocasião da inspeço realizada nó. setor 

de pççtatários*  doTribjinál de Justiça do -Estado' deMato Grosso nos dias 

26 e 27 4e abril de 2018 (Portariãn. 14; de 26/93/2018); 

CONSIDÉRANbOo nd?nerõ de precatórios e reqdisições 

Me pequeno vàlor - RP\Çs - em tramitaçáti no Deartamento Auxiliar qã 

Presidncia (aprokimadamént 6b0OTeitôs); 
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ESTADO-DE  MATO GRQSÔ 
'PODER JUDÔIÁRIO' 
RIUNLDJUSTIÇA, 

CENTRAL DE'C6NGILAÇIIQ D  PRECATÓaÍOS 
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ONSIDERAl'J
Li.

p a necessidade de' correrciariar as 

requisiçõ,és de psgarnento, dridblhes o impulp necessáio, visarido, 0 ,1 
facilitar o controle daprdéjti rq(ioli5gica de apresçntaçâo, ihclysi'e, 

-, 

1 

- 	 RESOLVE: 	1 

A. i0 DesaÓdia 8/O21,2018,,'segúndfeira, às 

14 horas, para' ióstalaçâo dá 1tbrrçjã'Q 'extrprdInária em todo -os 

'Precàtórios Requisàõrios,e Requisições' de equéro. Valor - apv s - em 

tramitaçãa na, Secretaria Awáli4Ua Presidência .,  

Parágrafo'.únco - Fixar o prao inicial dé '30 (trinta), 

dia para reaIizãçã do rabalIio càrçeiciõnàis, odèn'do ser j5rorrogado " 
/1 	 - 

por igUal período, se necessário 
,. 

1 

Art. 20. A'Seretari& Auxilfar da Presidência, nos temõs 

	

,do art. 	0, :da 	soluçãl J 	1 rrn 	rnnl-,-,.-4 A re,nf..-,,I 

pêl Secretaria Auxiliar da Presidência.  

- 

30: Dtan4-ps trabalhos çdrreidonai cvexediente 

d 	Centp'l q Concha d:dqs -Precatárids emaqecçrá ipajterado, 

pode'ndo á&'autorídàd$ cohsitqj6à 'os 'senhores advLadôs e as partes 

acompaihar os trabalhos( fqrfriulan6a cpstões elajJas as requisiçtes d 

paganidnto ao jíjíz çnciiiàdd, ue. 	à disposjçãó,'do público. 

/ 

4 IU. UUL/tUSi/ Ir, t,cIiicL.ci O 9, L,CIILI Ci 

-- 	 - Conciljaçãp todos' os rêctortô 1 Requisitorios e SPV em andamento, 
- 	 U' 

divididos ep-i'lotes, ,por êntéídçVeao(,qüeobedeçerão-ao ario'de autuação 

cat eaenernnte, ,a4 o~derp cronológica de apresentação das,

,reqüfsiõesno Tri'bi.jnal-de]ugtia; 
- 	1 	 f 

4 	 - 

- Parágrafo úníco ,,Os procssM que' se,éncQntraren1 

com carga aos entes devedores. 'déverão cprjsar ern'cridp ã'ser lavrada — 



ndirQ. de 2019. áuiàbMT, 

' ,ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICÏÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA / 
CENTRAL DE CONCILIAÇÃO DOS PRECATÓRIOS 

P. R.. Cumpra-se, remetendo-se cópiaà Presidência do 

E. Tribunal  -de jástiçá, à Procuradoria Geral' de Justiça à Procuradoria 

Getal dó Estado, às Fa±endas Púbiicas Municipais, à Associação Matõ-

Grossense dqMunidpíos e á. Ordem dos Advogadõs da Brail - 'GAB/MT. 

AGÂMEN6NA ' !, TAUA MORENO )UNIOR r 

Juiz-Auxilia dp Presidência .e 'i11, iliador  da CentraÍ dos Precatórios 
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