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PORTARIA Nº 3008/2014 

 
Altera a Portaria n. 2.498, de 22 de setembro de 2010. 

 
 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso II do art. 26 e o art. 408 do 
Regimento Interno do Tribunal, aprovado pela Resolução do Tribunal Pleno nº 003, de 26 
de julho de 2012, 

 
CONSIDERANDO que a Portaria n. 2.498, de 22 de setembro de 2010, 

dispõe sobre procedimentos para o pagamento de precatórios, no âmbito do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais; 

 
CONSIDERANDO que referida Portaria, em seu art. 8º, definiu o modelo de 

ofício requisitório para a expedição de precatórios; 
 
CONSIDERANDO que o aludido modelo de ofício requisitório foi revisado e 

aperfeiçoado, com o objetivo de facilitar seu preenchimento, bem assim a formatação e a 
expedição do precatório; 

 
CONSIDERANDO, por fim, que a adoção do novo formato de ofício 

requisitório contribuirá para uma melhor prestação jurisdicional, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - O art. 8º da Portaria n. 2.498, de 22 de setembro de 2010, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 8º - O juiz da execução deverá expedir o ofício requisitório, conforme 

modelo constante do Anexo desta Portaria, com menção dos dados exigidos pelo art. 5º 
da Resolução nº 115, de 2010, do CNJ. 

 
§ 1º - Serão cancelados os ofícios requisitórios expedidos sem a 

observância do modelo fixado neste artigo. 
 
§ 2º - O ofício requisitório a que se refere este artigo será disponibilizado no 

Portal TJMG e na Rede TJMG.”. 
 
Art. 2º - O Anexo da Portaria n. 2.498, de 22 de setembro de 2010, passa a 

vigorar na forma do Anexo Único desta Portaria. 
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor no dia 2 de julho de 2014. 
 
 
Belo Horizonte, 27 de junho de 2014. 
 
 
 

Desembargador JOAQUIM HERCULANO RODRIGUES 
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Presidente 
 
 

 
 



 
 



 


