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1 - PRODUTIVIDADE DA CEPREC/ASPREC
Despachos
Decisões interlocutórias em cessões de crédito
Decisões interlocutórias em procedimentos de intervenção
Decisões interlocutórias diversas
Decisões interlocutórias em procedimentos de compensação
Decisões interlocutórias em procedimentos de sequestro

147
56
0
181
0
8

Sentenças de mérito em procedimentos de sequestro ou intervenção

0

Sentenças de mérito (homologatórias de acordos fora de audiência)

58

Sentenças de mérito (homologatórias de acordos em audiência)

426

Sentenças de mérito (pagamentos independentemente de acordos)

12

Audiências conciliatórias

426

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

147

Total de decisões interlocutórias

245

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

496

Total de audiências conciliatórias

426

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.
Disponibilização do novo modelo de Ofício Requisitório no site do TJMG.
Contatos realizados com o CEPAQ para Continuação do Planejamento Estratégico dos Setores
de Precatórios vinculado ao Planejamento Institucional do TJMG.
Reuniões com a GESAD, com o analista Márcio Andrade, e a Coordenadora Taiana Lima, para
readequação dos planos para o SGP. Desenvolvimento do pacote referente à Cronologia dos
precatórios no site do TJMG e no SGP, com atualização diária.
Reuniões diversas com a GEJUD para 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.
Curso ministrado na EJEF, "PRECATÓRIOS e RPV(s), TEMAS ATUAIS, POLÊMICAS",
Modalidades: Presencial (60 sevidores) e a Distância (1000 servidores), cujo conteúdo segue:
Precatório: reflexões filosóficas e doutrinárias. O ofício requisitório. A Emenda Constitucional
nº62/2009 e legislação conexa. Inconstitucionalidade: modulação de efeitos. Precatórios e os
Pagamentos Autônomos ( RPV) : temas atuais e polêmicas. Precatórios e RPV´s: parte prática

