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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRA.NDE DO NORTE

DIVISA0 DE PRECATÓRIOS

ATA DE REUNIÃO - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - DIA 31/10/2018

Aos trinta e um de outubro de 2018, às 14 horas, na sala da Presidência do Tribunal de

Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, presentes o Presidente do Tribunal de Justiça, oDes

Expedito Ferreira de Souza, o Des João Batista Rebouças, o Procurador-Geral de Justiça, Dr

Eudo Rodrigues Leite, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Or, Antônio Gilberto de

Oliveira Jales, o Procurador do Estado, Dr João Coque e o Secretário de Finanças, Gustavo

Nogueira, iniciou-se audiência, onde o Secretário de Finanças, Dr Gustavo Nogueira expôs o

quadro fiscal do Estado, demonstrando a evolução da receita do tesouro no periodo 2017-18,

atualizado até 30 de outubro, onde apresenta que houve um crescimento de apenas 0,46% (em

anexo) comparado com igual perlodo de janeiro a 30 de outubro de 2017, bem como a cobertura

do déficit previdenciário, que apresenta um crescimento de 118% comparado á janeiro de 2014,

demonstrando o esgotamento da capacidade do tesouro do Estado de financiar tal déficit, e os

serviços minimamente essenciais, inclusive a folha salarial do executivo. sugerindo o

parcelamento da divida referente aos aportes do exerclcio 2018, chegando-se a um consenso

entre os presentes, chegando-se aos seguintes termos

a) Pagamento de 03 (três) parcelas de R$5.400.583,75 (cinco milhões, quatrocentos mil,

quinhentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), a serem utilizados para o

pagamento dos rateios integrais do Tribunal do Trabalho da 21" Região e Tribunal

Regional Federal da 5" região, referentes ao ano de 2018:
b) 12 parcelas mensais, a partir de janeiro de 2019, cada uma no valor de R$6887365,46

(seis milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais e

quarenta e seis centavos), sem prejuizo do pagamento dos aportes mensais referentes ao

exercício 2019, a serem oportunamente calculados.

c) Fica autorizado o bloqueio das parcelas ora acordadas através do BACEN-JUD.

Nada mais .havendo. eu. Fernando Henrique C. N. Fernandes; .Chefe.da Divisão de

Precatórios do TJRN, lavrei esta Ata que, lid~.e mme, vai assinada pelos presentes ..
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