EDITAL
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES, em parceria com a DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E
CÁLCULOS (DEPRE), comunica que realizará a palestra on-line ‘REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR E
PRECATÓRIOS’, aprovada pelo seu Conselho Técnico, em reunião virtual de 9 de setembro de 2020, sob a
coordenação de Walter Salles Mendes, coordenador da EJUS1, e Miguel da Costa Santos, chefe de seção judiciário da
EJUS 1.2, no dia 20 de outubro de 2020.
OBJETIVO: Esclarecer a dinâmica das Requisições de Pequeno Valor e dos Precatórios junto ao DEPRE.
PÚBLICO-ALVO: Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
VAGAS OFERECIDAS: 10.000 (dez mil) vagas para a modalidade a distância.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1. A participação importará o conhecimento de todas as instruções, tais como se acham estabelecidas neste Edital, não
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
2. Os servidores do Tribunal de Justiça deverão observar as normas contidas na Portaria Conjunta nº 1, de 3 de
setembro de 2012, publicada no DJE em 28/9/2012, págs. 1 a 4 e alteração publicada no DJE em 1º/2/2013, pág. 1.
3. A palestra será realizada via Microsoft Teams, com acesso em tempo real.
4. Haverá emissão de certificado eletrônico àqueles que apresentarem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência.
5. Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas para: ejus.capital@tjsp.jus.br ou ejus.interior@tjsp.jus.br.
PROGRAMAÇÃO:
Data: 20/10/2020 (terça-feira)
Horário: das 15h às 17h
Tema: Requisições de Pequeno Valor e Precatórios
Conteúdo programático: Dinâmica do incidente junto ao DEPRE. Como se dá o processamento dos ofícios
requisitórios que dão origem aos precatórios. O regime ao qual está submetida a entidade devedora. Forma e valor do
montante a ser pago pelas entidades devedoras. Disponibilização/pagamento dos credores de precatórios.
PALESTRANTE: Nilson Alves de Almeida – Diretor da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos (DEPRE)
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
METODOLOGIA: Aula expositiva, com apoio em slides e abertura de espaço para formulação de questões.
Clique aqui para acessar o evento

