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

112
44

Decisões interlocutórias em procedimentos de intervenção
Decisões interlocutórias diversas

373

Decisões interlocutórias em procedimentos de compensação
27

Decisões interlocutórias em procedimentos de sequestro
Sentenças de mérito em procedimentos de sequestro ou intervenção

5

Sentenças de mérito (homologatórias de acordos fora de audiência)

3

Sentenças de mérito (homologatórias de acordos em audiência)

191

Sentenças de mérito (pagamentos independentemente de acordos)

53

Audiências conciliatórias

402

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

112

Total de decisões interlocutórias

444

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

252

Total de audiências conciliatórias

402

2 - ATOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CEPREC/ASPREC
Revisão
e
atualização
do
Portal
dos
Precatórios
no
site
do
TJMG,
http://www.tjmg.jus.br/presidencia/central_precatorios/precatorios-intro.html), em continuidade à
atualização ads informações a terceiros interessados, ao público externo.
Reunião realizada com CEPAQ para elaboração do Planejamento Estratégico dos setores de
Precatórios do TJMG.
Reuniões com a GESAD para andamento do pacote 6 referente à atualização monetária realizada
pelo Sistema de Gestão de Precatórios - SGP, projeto em homologação, com a presença da
Coordenadora daquele setor, tendo sido repassado todo o plano de metas para os precatórios no
que diz respeito ao SGP e SIGED. Tratou-se também em reunião do futuro dos Pacotes do SGP,
para atender às determinações do CNJ em relatório de Inspeção Preventiva.
Elaboração de Ofício para informação à presidência do TJMG sobre o cumprimento das
recomendações e determinações do CNJ que dizem respeito aos setores de precatórios
Finalização e entrega do Estudo preliminar para subsidiar o Planejamento Estratégico dos setores
de precatórios do TJMG, apresentando dados e informações para ilustrar a situação de fato dos
setores.
Revisão do Modelo de Ofício requisitório, para disponiblização no site do TJMG
'Finalização da Minuta de Portaria de unificação do Protocolo dos setores de Precatórios,
publicada em 30/11/2012 (Portaria-Conjunta265/2012.)
Definição das competências setoriais para fins de distribuição pela ASPREC dos expedientes aos
setores respectivos, por competências.
Confecção de documento sobre competências e organogramas dos setores de precatórios,
visando o planejamento estratégico dos setores.

