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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

175
75
0
147
24
10

Sentenças de mérito em procedimentos de sequestro ou intervenção

9

Sentenças de mérito (homologatórias de acordos fora de audiência)

178

Sentenças de mérito (homologatórias de acordos em audiência)

157

Sentenças de mérito (pagamentos independentemente de acordos)

43

Audiências conciliatórias

157

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

175

Total de decisões interlocutórias

256

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

387

Total de audiências conciliatórias

157

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. Realização de reunião
presencial para andamento do projeto.
Reuniões com a GESAD, com o analista Márcio Andrade, e a Coordenadora Taiana Lima, para
readequação dos planos para o SGP. Homologação do Pacote que sobre Alvarás, através da
classificação, melhoria e criação de novas funcionalidades, 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.
Início dos estudos para elaboração junto à GESAD do pacote referente à Cronologia no SGP.
Reuniões realizadas com magistrados das Varas de Fazenda Pública e Autarquias, Fazenda
Municipal e Varas de Feitos Tributários, para debate sobre a padronização da expedição ads
Requisições de Pequeno Valor -RPV. Reuniões entre a ASPREC, COJUD 2ª e GEINF para a
efetiva~çao da padronização da forma de expedição das RPVs, via IPTS, com solução definitiva
para alimentação do relatório determinado pela Portaria 2902/2013, alterada pela Portaria
2920/2013.
Publicação dos Editais de Acordo n° 2° do Estado de Minas Gerais, e dos municípios Montes
Claros, Contagem e Betim, além do pagamento da pauta de cronologia do Estado de Minas
Gerais.

