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

94
5

Decisões nterlocutórias em procedimentos de intervenção
Decisões interlocutórias diversas

107

Decisões interlocutórias em procedimentos de compensação
Decisões interlocutórias em procedimentos de sequestro

22

Sentenças de mérito em procedimentos de sequestro ou intervenção

10

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

14
127

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

94

Total de decisões interlocutórias

129

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

151

Total de audiências conciliatórias

127

2 - ATOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CEPREC/ASPREC
Revisão e efetiva implantação dos novos Históricos do Sistema de Gestão de Precatórios SGP;
Análise do reenquadramento dos entes devedores do Regime Especial de Pagamentos para o
Regime Geral;
Prosseguimento com o Projeto de Digitalização de Precatórios via Sistema de Gestão de
Documentos - SIGED;
Revisão e atualização do Portal dos Precatórios no site do TJMG,
http://www.tjmg.jus.br/presidencia/central_precatorios/precatorios-intro.html),
com
a
disponibilização da relação cronológica de pagamentos dos precatórios, tanto pelo Estado de
Minas Gerais quanto pelos Municípios;
Revisão e atualização da área de consulta por precatório da situação deste, com a
disponibilização de informações acerca do Regime de Pagamento do Ente Devedor
(Geral/Especial), do valor da Requisição de Pequeno Valor paga pelo ente e se foi editada lei a
respeito, e, em caso positivo, seu número.
Relocação do link acerca dos Atos normativos que envolvem os precatórios, que foram
disponibilizados para consulta na primeira página do Portal dos precatórios em link próprio,
facilitando a consulta por quaisquer interessados:
(http://www.tjmg.jus.br/presidencia/central_precatorios/precatorios-intro.html).

