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PODER JUDICIARIO

JUSTiÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21" REGIÃO

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE PRECATÓRIOS

DATA - 13 DE OUTUBRO DE 2017

Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às 15 h, na sede do Tribunal
Regional do Trabalho da 21" Região, presentes os Excelentíssimos Senhores
Magistrados, o representante legal do Município de Pedro Velho e os responsáveis pela
área de precatórios do TJ/RN e do TRT 21" Região, conforme especificados:
1) João Afonso Morais Pordeus - juiz de direito membro do Comitê Gestor de
Precatórios e responsável pela Divisão de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado
doRN;
2) Michael Wegner Knabben, juiz do trabalho designado para atuar como membro do
Comitê Gestor de Precatórios - representante do TRT da 21" Região e juiz Auxiliar de
Precatórios;
3) Dellano Barbosa H. de Farias, advogado do Município de Pedro Velho;
4) Rafael Araújo Oliveira, advogado do Município de Pedro velho;
5) Maria da Conceição Neri Bezerra - Coordenadora de Precatórios e Requisitórios, e
6) Fernando Henrique Carriço N. Fernandes - Chefe da divisão de Precatórios do
TJIRN.

1) Objetivo da reunião:
Aberta a reunião, foram discutidos os seguintes assuntos: Situação da dívida do
Município de Pedro Velho - CNPJ 08.354.896/0001-19, junto ao TRT da 21" Região, ao
Tribunal de Justiça do Estado do RN e ao TRF 5" Região.
TJIRN - Não dívida de precatórios junto ao Tribunal de Justiça;
TRF 5" Região - Dívida no valor de R$ 88.099,09 - conforme relatório de dívida
consolidada;
TRT 21" Região - Será apurado o saldo remanescente devido nos autos do precatório,já
descontados os valores repassados por força do termo de compromisso 014/2017.

Os seguinte temas foram discutidos pelos participantes:

1. O Vice-Presidente do TRT da 21' Região, no exerCICIO da Presidência,
determinou a suspensão imediata dos descontos realizados na conta do Fundo
de Participação do Município de Pedro Velho, a partir de 30 de outubro de 2017,
8" parcela mensal no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), desconto autorizado
por força do termo de compromisso judicial nO014/2017, formalizado pelo Juiz
Auxiliar de Conciliação e Negociação de Precatórios para pagamento de
precatório inscrito no orçamento de 2017.

2. O Vice-Presidente do TRT, no exercício da presidência, determinou a apuração
do saldo remanescente devido nos autos do precatório 179900-
92.2008.5.21.0020, em favor da exequente: Zeneide Maria do Nascimento, para
fins de pagamento com os recursos financeiros já disponíveis na conta judicial
400.113.188.908, quantia referente a sobra do termo de compromisso judicial n°
002/2010, formalizado diretamente pelo juiz da Vara do Trabalho de Goianinha
para pagamento de RPV s.



3. Já houve a determinação para imediata devolução do depósito judicial
200111753004, á conta do Fundo de Participação do Município de Pedro Velho.

4. Há confirmação do juizo da Vara do Trabalho de Goianinha, por meio do Ofício
VTIGOI/GAB nO 0026/2017, sobre a existência de saldos remanescentes em
outras contas judiciais;

5. Diante dessas informações, os membros do Comitê Gestor de Precatórios
apresentam a seguinte proposta: Que o representante legal do Município de
Pedro Velho autorize a quitação total da divida de precatórios junto ao Tribunal
Regional Federal da 5" Região, já descontados os valores em conta especial á
disposição do Tribunal de Justiça do Estado do RN (no valor de R$ 4.125,20),
mediante utilização da sobra de recursos do TC 002/20 IO ou de outras contas,
ficando desobrigado em efetivar repasse dos valores mensais, por força da
adesão ao regime especial em relação ao passivo apurado nesta data.

2) DELIBERAÇÕES:
- Após as considerações dos membros do Comitê Gestor de Precatórios e da
concordância do representante legal do Município de Pedro Velho, ficou decidido o
seguinte: O representante legal do Município de Pedro Velho autoriza a imediata
transferência do valor de R$ 83.973,89 (oitenta e três mil, novecentos e setenta e três
reais e oitenta e nove centavos) á conta especial n° 3.000.132.709.064 - Banco do Brasil
SI A - Agência 3795-8, á disposição do Presidente do Tribunal de Justiça do estado do
RN, para pagamento integral da divida do TRF 5" Região, quantia depositada na conta
judicial nO400113188908, decorrente do TC 002/20 IO, cabendo á Coordenadoria de
Precatórios a expedição do competente alvará judicial.

Nada mais havendo a tratar, foi redigida
conformidade será assinada pelos participantes.
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