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

88
27

Decisões interlocutórias em procedimentos de intervenção
Decisões interlocutórias diversas

24

Decisões interlocutórias em procedimentos de compensação

3
1

Decisões interlocutórias em procedimentos de sequestro
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)

571

Sentenças de mérito (pagamentos independentemente de acordos)

52

Audiências conciliatórias

571

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

88

Total de decisões interlocutórias

55

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

623

Total de audiências conciliatórias

571

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.
Finalização do projeto de Revisão do modelo de Ofício Requisitório com o CEPAQ, definido em
formato pdf.
Reuniões com a GESAD, dando início ao pacote referente à Publicação, que tem como objetivo
encurtar workflows, gerar a produtividade do magistrado e dos servidores de maneira automática
e possibilitar a integração dos servidores via alertas de documentos pendentes de juntada, além
do controle de prazos referentes a petições pendentes de análise ou despachos e decisões que
devem ser cumpridas em prazo determinado.
Reuniões com a GESAD, com a finalização do pacote referente à Cronologia dos precatórios no
site do TJMG e no SGP, com atualização diária. Entrega do pacote em produção. Refinamento de
dados presentes no SGP para disponibilização das informações online no site do TJMG.
Desenvolvimento do projeto de Envio das RPVs das comarcas de todo o Estado de Minas Gerais
por via eletrônica, para geração de relatório automaticamente, nos termos da Portaria
2902/2013.Entrega do Escopo de projeto, com previsão de datas de entrega por etapas,
atualmente aguardando o contato da GEJUD (COJUD 2ª)para iniciar o ambiente de homologação
e testes.

