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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

109
45
0
100

Decisões interlocutórias em procedimentos de sequestro

11
1

Sentenças de mérito em procedimentos de sequestro ou intervenção

4

Sentenças de mérito (homologatórias de acordos fora de audiência)

0

Sentenças de mérito (homologatórias de acordos em audiência)
Sentenças de mérito (pagamentos independentemente de acordos)
Audiências conciliatórias

227
6
151

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

109

Total de decisões interlocutórias

157

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

237

Total de audiências conciliatórias

151

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 padronização de documentos a serem disponibilizados
aos usuarios do site do TJMG. Realização de reunião presencial e andamento do projeto.
Reuniões com a GESAD, através do analista Márcio Andrade, para readequação dos planos para
o SGP. Foi decidido o novo Pacote que versará sobre sobre Alvarás, através da classificação,
melhoria e criação de novas funcionalidades, tudo visando o melhor controle dos pagamentos e
registro de ocorrências via Alvarás, para posterior elaboração de relatórios gerenciais e controle
de contas.
Revisão do Escopo de Projeto do Sistema de Gestão de Precatórios - SGP. Definição dos
projetos futuros, para apresentação de demandas à GESAD, através da colheita de sugestões
dos servidores dos setores de precatórios.
Remanejamento interno de servidores para agilização do Controle de Contas realizado na
ASPREC.
Reenquadramento 2013. O devedor de precatório, em regime especial, coloca em dia a sua
dívida, ele volta para o regime geral. A mudança de regime é feita por decisão judicial
regularmente publicada.
Envio de 228 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 do Município, a relação anexa
dos precatórios aprovados neste Tribunal até 1º de julho de 2013, bem como as cópias desses
precatórios.
Total de precatórios aprovados no mês julho:949 precatórios.
Total de precatórios aprovados com vencimento ano 2014: 2741.

