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Aos vinte e oito dias do mê~ de março de dois mil e dezessete, às Nove horas,
na sala da Divisão de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte,

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 _ 21a

Região, HALLlSON R~GO BEZERRA, designado para atuar como membro do Comitê
,

Gestor e responsável pela Seção de I]'recatórios do TRF - 5a Região, BRUNO LACERDA

BEZERRA FERNANDES, futuro Juiz; Coordenador da Divisão de Precatórios na gestão

2019-2020, o Excelentíssimo Sr. ROBERTO LlNHARES, integrante da equipe de transição

da Governadora eleita do Estado do Rio Grande do Norte. O Dr. JOSÉ DUARTE SANTANA,

Procurador do Estado, Chefe do Contencioso da Procuradoria-Geral do Estado e, ainda, o

Sr. Fernando Henrique Carriço N Fernandes, Chefe da Divisão de Precatórios do TJRN.

Aberta a reunião, foram discutidos os seguintes temas:

1. ACORDO REALIZADO COM. O ESTADO DO RN PARA QUITAÇÃO DA
INADIMPL~NCIA

O Dr. João Afonso Morais Pordeus narrou a situação de inadimplência do
Estado, desde 2016, quando o Estado impetrou Mandado de Segurança para sustar o

pagamento mensal, obtendo medida liminar para que o pagamento ocorresse ao final

daqueie ano. Narrou que, posteriormen,te, o Estado utilizou àp-enasrecursos de depósitos

judiciais para pagamento dos aportes mensais, tendo quitado os valores dos orçamentos
2016 e 2017.

Dr. Bruno Lacerda Bezerra Fernandes sugeriu como forma de reduzir a
inadimplência do Estado que fosse envidado esforços para que o Estado editasse Lei
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regulamentando a possibilidade constitucional de realização de acordos diretos, o que

permitiria, a médio prazo, redução da dívida em até 40% (quarenta por cento).

O Sr. Roberto Linhares forneceu um diagnóstico sobre a situação financeira do

Estado, aduzindo que estão sendo: planejadas soluções com a decretação de estado de

calamidade pública financeira do Estado, melhoramento da gestão, aduzindo que o novo
Governo pretende honrar o acordo.

Dr. Bruno afirmou que: ele e o Comitê Gestor de Precatórios se colocam a

disposição para, junto com o Estado, consultar as instâncias superiores, no sentido de
encontrar soluções para o pagamento dos precatórios do Estado do RN.

O Dr. Santana narrou um histórico sobre a forma de agir das gestões estaduais
e o avanço da judicialização, o que onera ainda mais o Estado, sendo necessária mudança
na cultura do litígio.

Dr. João Afonso Morais Pordeus informou sobre a implantação do SICONV,
registro de irregularidade de pagamento de precatórios do Ministério do Panejamento,
Desenvolvimento e Gestão.

O Sr. ROBERTO UNHARES sugeriu que a reunião fosse agendada para o dia

22 de janeiro de 2019, as 14hs, nesta'Divisão de Precatórios, oportunidade na qual o Estado
apresentará um plano de pagamento dos precatórios.

O Dr. João Afonso Mo~ais Pordeus agradeceu aos demais integrantes do
Comitê Gestor e aos servidores da Divisão de Precatórios pela convivência e cordialidade
destacando o aprendizado adquirido neste período.

O Dr. MICHAEL WEGNER KNABBEN registrou que acompanhou o
aprimoramento do serviço na Divisão de Precatórios, parabenizando o Magistrado e os

servidores pelo desempenho deste setor, congratulações às quais o Dr. HALUSON RÊGO
BEZERRA, em nome do Tribunal Regional Federal da 5" Região, aderiu.
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lida e, achada

pelos presentes.
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Nada mais havendo a tratar, foi redigi9a"~/~resente ata,
conforme, vai assinada .. /'l
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JOAO AFONSO MORAIS PORDEUS .
JuizAuxiliarda PresidênciadoTJRN
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FERNAND6~RIQUE CARR~N FERNANDES
Chefe da Divisão de Precatórios do TJRN.

3


	00000001
	00000002
	00000003

