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Processo nO2016.050050-9
Em favor de: Ex officio
Contra: Município de Santa Cruz

TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos 26/02/2018 (vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezoito), às l4:00hs, no gabinete
do Exmo. Juiz de Direito Auxiliar da Presidência/TJRN junto à Divisão de
Precatórios/TJRN, Dr. JOÃO AFONSO MORAIS PORDEUS, na presença deste,
compareceram o Exmo. Sr. Dr. Juiz do Trabalho MICHAEL WEGNER KNABBEN,
Representante do TRT2l, bem assim, o Exmo. Sr. Dr. Juiz HALLISON REGO
BEZERRA, Representante do TRF5, e ainda, a Senhora FERNANDA COSTA
BEZERRA, Prefeita do Município de SANTA CRUZIRN, o Senhor IVANILDO
FERREIRA LIMA FILHO, Vice-Prefeito do Município de SANTA CRUZIRN, e o
Senhor JOSÉ IVALTER FERREIRA FILHO, OABIRN 8314, Procurador do
Município de SANTA CRUZIRN. Aberta a audiência, o Exmo. Sr. Dr. Juiz JOÃO
AFONSO MORAIS PORDEUS explanou acerca do objeto da audiência consistente na
apresentação de plano de pagamento das parcelas do Regime Especial de Pagamento de
Precatórios para o exercício de 2018 e eventuais valores remanescentes dos exercícios
anteriores, considerando o pedido de unificação das listas de precatórios do TJRN e
TRT2l deduzido pelo Ente juntos a estas Cortes, bem assim, a edição de lei municipal (nO
716/2017) para composição da câmara de conciliação de precatórios e utilização de 50%
(cinquenta por cento) dos aportes ultimados para realização de acordos diretos, passando a
palavra ao Procurador do Município, o qual explanou acerca da minuta do decreto
municipal regulador da antedita lei, submetendo-a à análise do Comitê Gestor de
Precatórios após a publicação do ato, reiterando o pedido de unificação das listas de
precatórios do TRT2l e do TJRN. Na sequência, os Membros do Comitê Gestor
destacaram, desde já, que quanto ao decreto regulador da lei municipal n° 716/20 17-Santa
Cruz, o mesmo deve ter critérios objetivos, bem assim, observar o princípio da
transparência. Dada a palavra ao Exmo. Sr. Dr. Juiz MICHAEL WEGNER KNABBEN,
Representante do TRT2l, o mesmo esclareceu acerca da necessidade de submeter o pleito
de unificação das listas de precatórios à Presidência da Corte, considerando que o debate
acerca da matéria refoge a sua alçada. Dando prosseguimento, o Exmo. Sr. Dr. Juiz JOÃO
AFONSO MORAIS PORDEUS, Representante do TJRN, destacou a necessidade de
fixar-se o termo inicial para movimentação da conta para acordos, sustentando que o
mesmo deve ser a data do decreto regulamentador com o que, de princípio, todos
anuíram. Ao final, foi APRAZADA nova reunião n e os Representantes do . omitê
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Gestor de Precatórios e do Município de SANTA CRUZ/RN, desta feita, para dia
19/03/2018, às 14:00hs, no CEJUSCITRT21, onde será decidido sobre os aportes
mensais e gestão das contas especiais de precatórios, acerca da qual todos deram-se por
cientes, MANTENDO-SE os aportes mensais atuais, dando-se o do TJRN na ordem de
R$ 60.000,00 (Sessenta mil Reais), todo dia lOdo mês, mediante débito da conta de FPM
do Município (conta 5091-1, agência 0701-3, Banco do Brasil), seguindo-se a
transferência imediata à conta de pagamento de precatórios do Ente sob administração do
TJRN (n° 500132710714), e o do TRT21, na de R$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil),
conforme TC n° 78/2013-TRT21. Nada mais havendo a ser tratado, o MM. Juiz
determinou a lavratura da presente ata, a qual foi digit.ada por mim" Florizes Marques de
Vasconcelos, TJ - Chefe de Seção, , p~á' quê após !id~i' achada conforme,
seguisse assinada por todos os presentes, enéerrarldo-se, /áto/ contínuo, a presente
audiência. Natal, 26 de fevereiro de 20~18./I/I/I/IIÍ//INft., /////////NILN7í///////////////////////////////
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JOÃO AFONS6 '~ORA1S!~ORoEUSI ,
Juiz de Direito Áuxiliar da P~esidência-TJR:N
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MICHAEL WEGNER KNABBEN

Juiz do Trabalho - Representante do TRT21

HALLISON REGO BEZERRA
Juiz Federal - Representante do TRF5

LIMA FILHO
e SANTA CRUZ/RN

IVANILDOFE
Vice-Prefeito do M ic

FERNANDA O TA BEZERRA
Prefeita do Municí io d SANTA CRUZ/RN

JOSÉ IVA~Ê~IRA FILHO
OAB/RN 8314

Procurador do Município de SANTA CRUZ/RN
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