TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CENTRAL DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - CEPREC/ASPREC
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
ANO :

2014

MÊS :

JULHO

MAGISTRADO :

RAMOM TÁCIO DE OLIVEIRA

1 - PRODUTIVIDADE DA CEPREC/ASPREC
Despachos
Decisões interlocutórias em cessões de crédito

126
7

Decisões interlocutórias em procedimentos de intervenção
Decisões interlocutórias diversas
Decisões interlocutórias em procedimentos de compensação
Decisões interlocutórias em procedimentos de sequestro

197
2
3

Sentenças de mérito em procedimentos de sequestro ou intervenção
Sentenças de mérito (homologatórias de acordos fora de audiência)
Sentenças de mérito (homologatórias de acordos em audiência)

93

Sentenças de mérito (pagamentos independentemente de acordos)

2

Audiências conciliatórias

93

1.1 - RESUMO DA PRODUTIVIDADE - CEPREC/ASPREC
Total de despachos

126

Total de decisões interlocutórias

209

Total de sentenças de mérito (acordos, pagamentos, sequestros, intervenções, etc)

95

Total de audiências conciliatórias

93

2 - ATOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CEPREC/ASPREC
Revisão e atualização do Portal dos Precatórios no site do TJMG,
http://www.tjmg.jus.br/portal/processos/precatorios/apresentacao/apresentacao.html, em
continuidade à atualização das informações a terceiros interessados, ao público externo.
Contatos realizados com o CEPAQ para Continuação do Planejamento Estratégico dos Setores
de Precatórios vinculado ao Planejamento Institucional do TJMG.
Reuniões com a GESAD sobre o desenvolvimento do Projeto de Publicação de despachos e
decisões proferidos em precatórios e disponibilizados no DJE (Diário do Judiciário Eletrônico) e
no SGP (Sistema de Gestão de precatórios), sendo certo que esse projeto irá tornar o
procedimento de publicação mais eficaz. Nesse projeto, também, foram incluídas novas
funcionalidades no sistema, com o objetivo de encurtar workflows, gerar o relatório da
produtividade do magistrado e dos servidores de maneira automática e possibilitar a integração
dos servidores via alertas do sistema de que há documentos pendentes de juntada nos autos
de precatórios, além do controle de prazos referentes a petições pendentes de análise ou de
despachos e decisões que devem ser cumpridas em prazo determinado.
Reenquadramento 2014. O devedor de precatório, em regime especial, coloca em dia a sua
dívida e volta para o regime geral. A mudança de regime é feita por decisão judicial
regularmente publicada. O reenquadramento está disponível no site do TJMG no endereço:
http://www.tjmg.jus.br/portal/processos/precatorios/regime-de-devedores/

Envio de 235 Ofícios aos entes devedores em atenção ao art. 100, §§ 5º e 6º, da Constituição
da República, e art. 7º, da Resolução nº. 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
para fins de inclusão na proposta orçamentária do exercício subseqüente dos precatórios
aprovados neste Tribunal até 1º de julho de 2014, bem como as cópias desses precatórios.
Total de precatórios aprovados no mês julho: 756 precatórios.
Total de precatórios aprovados com vencimento ano 2015: 3034.

