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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PRESID~NCIA

ATA DA REUNIÃO DE TENTATIVA DE COMPOSiÇÃO - DIA 12106/2017

Aos doze dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às dez horas,

na sala de reuniões da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do

Norte, presentes o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o Exmo. Sr. Des.

EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA, os Excelentissimos Senhores Magistrados,

JOÃO AFONSO MORAIS PORDEUS, designado para atuar como membro do Comitê.

Gestor e responSável pela Divisão de Precaiórios do Tribunal de Justiça, HALLlSON

REGO BEZERRA, Juiz responsável pela Divisão de Precat6rios do Tribunal Regional

Federal da 58 Região, a Sra. MARIA DA CONCEiÇÃO NERI BEZERRA,

Coordenadora de Precat6rios do TRT21 , o Promotor de Justiça Assessor do

Procurador Geral. de JustiçalRN, Exmo. Sr. AUGUSTO CARLOS ROC,H.ADE. LIMA, o

Prefeito ~~. Munic[Pio' de Natal, Exml.l.' Sr. CARLOS EDUARDO NUNES' ALVES,

Procurador Geral do Municlpio de Natal, o Exmo. Sr. CARLOS SANTA ROSA

D'ALBUQUERQUE CASTIM,. a .Subsecretária Municipal.deAdmi~istração, .a Sra.

ADAMIRES FRANÇA.

Aberta .areunião.' foi exaltada a necessidade .de 'serem tomadas

medidas .conjuntas visando' a criação de alternativói!s .ao' pagamento de. Precatóric;>s

expedidos em face do Municipio de Natal,. . . . .'.

.. ... "0 prefeito <l:oMunlcrpio, bem assim, o Procur<ldor .Geral.do Municfpio e

a .Secretária M\Jnicipal de Administração. explanaram acerca da. situação .financeira

atual:doMuniclpio, .destacando.O atraso' da folha de pagamento; o impacto ocasionado

pela reinclu.São do pre.cat6rio da URBANA na Iistado:Ente e o déficit na.arrecadação

de ,receitas, razão pela qual requereram o prazo até dia .19/06/2017 p.araapresentação

Qe 'plano de pagamento. do' débito de precat6rioS da MunicipaUcI;ide, com aportes

mensai.s.,::.. " .. .....
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'.' • .::.' ; O Promotor de Justiça Assessor do procurador Geral 'deJustiça/RI\l,

Exl)1o. sr,AUGuSTO CARI,.O$ ROCHA DE: LIMA reiterou 0.5 termosQo parecer já

exar~donestesau.!~'l' .
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Finalizando, o Presidente do' Tribunal de Justiça deferiu o prazo,

contínuo, até 19/06/2017, para a apresentação de uma proposta de pagamento das

parcelas mensais do regime especial de pag£!mento de precatórios da Edilidade.

Nada mais havendo a tratar, foi redigi a presente ata, lida e, achada
confonme, vai assinada JJEllospresentes. '

l(W=L1SO EZERRA

JUiz,~~ ' recatórios do TRF5,

MARIA DA CON4~~~"~E~RA
Coordenadora de Precatórios do TRT21

CARLOS SANTA R S ERQUE CASTIM
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