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Inscrição do precatório-12/05/2021

INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO

OÃÇUCEXE AD OZÍUJ

Decisão judicial
transitada em julgado

Envio do Ofício
Requisitório e demais

Gera o processo de

documentos necessários

Precatório no PROJUDI

no Sistema de Gestão
de Precatórios

O SGP automaticamente inclui o
Precatório na ordem cronológica
para o exercício seguinte

Tem duplicidade de

Confecciona Ofício com

atualização dos
cálculos e análise

devedor

da retenção

ofícios de requisição?

Arquiva

Aguarda momento

Emissão de certidão de

pagamento

Cancelamento do

CERPUN

SIM

duplicidade de ação e

Ordena a

lista dos precatórios
requisitados para o Ente

de credor

Precatório no SGP

SIM

Informa ao Juiz da

caso haja duplicidade

execução sobre o
processamento do
pagamento.

Aguardar até o próximo exercício
NÃO

NÃO

para inscrever o Precatório e
incluí-lo na ordem cronológica

Elaboração do Ofício

para o exercício seguinte

para abertura de
conta judicial com o

Ofício recebido até o

FIM

valor atualizado

dia 1º de julho?

ED ESILÁNA ED ROTES

SOIRÓTISIUQER SOICÍFO

OIRÓTACERP OD OÃÇIRCSNI

Os cálculos estão em conforrmidade
com o processo?

Atualização
dos cálculos

NÃO

SIM

Emissão de certidão
sobre regularidade
dos cálculos

CERPUN ACIDÍRUJ AIROSSESSA

O ofício e os documentos
obrigatórios atendem aos
requisitos da Res.
CNJ nº 303/2019?
Elaboração da minuta

Análise e
Expedição de

de decisão do Juiz

NÃO

Auxiliar indeferindo o

SIM

checklist e
encaminhamento da

AICNÊDISERP AD RAILIXUA ZIUJ

Precatório

minuta de decisão

Proferimento da decisão

Proferimento da decisão

pelo indeferimento do

pelo deferimento do

Precatório

Precatório

confirmação

Deferimento do

dos cálculos

Precatório no SGP e
intimação das partes
para ciência

Profere decisão

FIM
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Descrição das alterações

Aprovação

00

Criação e aprovação do fluxo

Sei nº. 0000622-27.2020.8.23.8000. Magistrado Responsável: Dr. Breno Jorge Portela Coutinho

01

Inclusão do SAOR. Inclusão do sistema de Gestão de Precatórios. Retirada da manifestação do MP no trâmite do processo de
precatório.

Valdira Conceição dos Santos Silva - NUPREC
SEI: 0004369-48.2021.8.23.8000

Arquivamento

1/1

