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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21a REGIÃO

COMITÊ GESTOR DE PRECATÓRIOS

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE PRECATÓRIOS - DIA 22/11/2018

No dia 22 de novembro de 2018, às 10 horas, na sede do Tribunal Regional de

Trabalho da 21a Região, presentes os Excelentíssimos Senhores magistrados, JOÃO

AFONSO MORAIS PORDEUS, designado para atuar como membro do Comitê Gestor e

responsável pela Divisão de Precatórios do Tribunal de Justiça, MICHAEL WEGNER

KNABBEN, designado para atuar como membro do Comitê Gestor e responsável pela

Seção de Precatórios do TRT - 21" Região, HALLlSON RÊGO BEZERRA, designado para

atuar como membro do Comitê Gestor e responsável pela Seção de Precatórios do TRF -

5a Região, a Sra. Maria da Conceição Nere Bezerra, Coordenadora de Precatórios e

requisitórios do TRT21 e o Sr. Fernando Henrique Carriço N Fernandes, Chefe da Divisão

de Precatórios do TJRN.

Aberta a reunião, o Dr. João Afonso Morais Pordeus explanou sobre a

inadimplência dos entes devedores inscritos no Regime Especial, particularmente sobre a

situação do Município de João Câmara, no qual foi realizado novo acordo com base no

decidido pelo CNJ, bem como sobre o acordo realizado com o Estado do Rio Grande do

Norte, entregando cópia do referido acordo, e sobre os pagamentos realizados pelo TJRN

no ano de 2018, bem como sobre a utilização dos depósitos judiciais pelos entes devedores,

com base nas EC 94 e 99.

Informou, ainda, sobre a ocorrência de inspeção do CNJ, a ser realizada entre

os dias 10 e 14 de dezembro de 2018, convidando os demais membros a se fazerem

presentes no Tribunal durante a inspeção.

O Comitê Gestor decidiu encaminhar cópia do acordo realizado com o Estado

do Rio Grande do Norte, bem como convidar um integrante da Equipe de Transição para

informar sobre o acordo e a situação dos precatórios do Estado, a se realizar no dia 14 de

dezembro de 2018, as 09 horas, nesta Divisão de Precatórios.



o Dr. João Afonso Morais Pordeus solicitou que os demais integrantes

enviassem à Divisão de Precatórios do TJRN relação com a divida atualizada dos entes

devedores participantes do Regime Especial para que seja realizado o cálculo dos aportes

mensais do exercício 2019, bem como dos índices de repasses aos Tribunais.

A Sra. Maria da Conceição Nere Bezerra entregou ofício informando a

transferência de R$98.962,79 para este Tribunal, valor esse referente ao remanescente do

Termo de Compromisso 42/2011, firmado pelo TRT21 com o município de São Pedro.

presente ata, lida e, achada

H GOBEZERRA
Juiz Federal 9ional Federal 5" Região

MARIA DA CON~~~~RRA
Coordenadora de Precatórios e requisitórios do TRT21

~.~~.
FERNANDO HE~t'êARR'ÍÇõN FE€RNANDES

Chefe da Divisão de Precatórios do TJRN

Nada mais havendo a tratar,

conforme, vai assinada pelos presentes.
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