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PODER :JUD1CIÁRI0

TRI8UN.t',1..DI:; JUsnçA 00 ESTADO 00 RIO GRANDE 00 NORTE
PRES1D~NC1A

ATA ')A Rf"'Hl~ltqQf:iTENTATIVA DE COMPOSICÃO - DIA 25/0412017

Aos vinte, e cirrcc; dias do mês de abril de dois mil e deznssete. às catorze horas, na

sala de reuniões da Presdên,~iil do Ttibunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, presentes

Presidente do Tribunal d,e JLI~~íç.ado Esta,do, o Exmo. Sr. Des. EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA,
,

os Excelentissimos. Senhl)re!r Magistrados, JOÃO AFONSO MORAIS PORDEUS. designado para

atuar como membro do (::<lrllltã GElstor e responsável pela Divisão de Precatórios do Tribunal de

Justiça. JOÃO EDUARr)O 1U~IEII~:CIDE OLIVEIRA, Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de

Justiça do Estado do RN, IVJlt:HAEI.. WEGNER KNABBEN. designado para atuar como membro do

Comitê Gestor e resport~;~tvellpl~la f~eçáo de Precatórios do TRT - 21 a Região, o Procurador Geral

Adjunto do Estado do Rio <Elrsl,d,;:do Norte, o Exmo. Sr. JOÃO C~IRLOS GOMES COQUE. a
I '

Subsecretária da secreta,ria ,~~a,Fi,nfi,nçasdo Estado. a Sra. VERA GUEDES, e o Promotor de Justiça

Assessor da procuradori""(3e'lSl o:le.Justiça, o Exmo. Sr. AUGUSTO CARLOS ROCHA DE LIMA.
o I '. :

Aberta a rieunitio,fof: exaltada a necessidade de serem tomadas medidas conjuntas
. j" ,; .

visando a criaçao d~ altl~l1ll;rtii~as'a(~pagamento de precatórios.

A Sna. VEllatC11~t~d,esInformou que foi realizado no dia 18 de abril de 2017 um aporte

de RS 9.765.400.81' (nOV61Yll~~IlIS.setecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos reais e oitenta e,
sete centavos), o que for ,ot:lr~rlTlladl~,peIOl::;hefe da Divisão de Precatórios.

NâohouVt~ PJ'(\PCllltB,efetiva de composição, tendo o Procurador Adjunto do Estado

requerido prazo de10 (dEt7.) dl,~ipa/'a apresentar um plano de pagamento, com aportes mensais.

O Exmo. Sr. M~CH,.EL WEGNER KNABBEN consignou que esperava que o Estado
,

na ocasião apresentasse um~ proposta para quitação das parcelas vencidas, mas, mais uma vez.

requereu novo prazo, de fomla q:UEl entende que deve ser aplicada a medida de constrição, prevista

na Constituição. i
Sugeriu,aindal que ~osse encaminhado oficio à Assembleia Legislativa, postulando

"por celeridade na tramit~o doopr!)jetos de lei que tratam da utilização de fundos judiciais, o que foi

deferido pelo Presidente do T"b;Jne1 de Jl.:Stlça do RN.

O RepresemarJ":dO Mínist6rio Público renovou os termos do parecer de fls. 33-34v,

no sentido do deferimento clot.eqUê!!rtro.f i ~~~
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Finaliza,nelo. '::> Presi :lente do Tribunal de Justiça deferiu o prazo. contínuo. de 10 (dez)

dias. para a apresentaç;kl de Limeiproposta de pagamento das parcelas mensais do regime especial

de pagamento de prel::at6ri{)s.
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JOÃO AFON'SOMORAIS PORDEUS
.\riz Auxiliar r:IS Presidência do TJRN

Nada mais hllVencli) a tratar, foi redigida a presente ata. lida e. achada conforme. vai

assinada pelos presen1E!S.
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•JOi\~'" IBE~R~DE O~EIRA
.!':JizAu:(rli;3rda residência do TJRN~

11'u\~C.J w' vGv. &2('-\..
MICHAELW~GNER K1'ABBEN

.Juiza do Trabalho - TRT' ~~iãO

;loAo CARLOS GO '
SiJbll!~téria da secretaria d Finanças do Estado

1i9l.j;"
VERAG"~ES

Sl)b$el\á~f/a ~ria(e Finanças do Estado

~TO ~OS imc'h"A ~E LIMA
Promotor l'e JIJstiÇ'SAssessor da Procuradoria-Geral de Justiça
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