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Aos 23 de setembro de 2019, às 9 horas, no Salão Nobre da Seção 

Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, presentes o Excelentíssimo Senhor 

Juiz de Direito Bruno Lacerda Bezerra Fernandes, representando o TJRN; a 

Excelentíssima Senhora Juíza do Trabalho Simone Medeiros Jalil, representando 

o Tribunal Regional do Trabalho da 21' Região (TRT/RN); o Excelentíssimo 

Senhor Juiz Federal Hallison Rego Bezerra, representando o Tribunal Regional 

Federal da 5a  Região (TRF5);o Dr. José Duarte Santana,Procurador-Geral do 

EstadoAdjunto, o Dr. José Aldemir Freire, Secretário da SEPLAN,o Excelentíssimo 

Senhor Advogado Diego Cabral de Melo, Presidente da Comissão Especial de 

Defesa dos Precatórios da OAB/RN, representando a Ordem dos Advogados do 

Brasil, Seccional do RN (OAB/RN), Ilustríssimo Senhor Clovis Secundo Vale, 

Chefe de Gabinete,representando a Federação dos Municípios do RN (Femurn);o 

Excelentíssimo Senhor AdvogadoManoel Neto Gaspar Júnior, representando a 

Femurn e o Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça Oscar Hugo de Souza 

Ramos,representando o Ministério Público do RN. 

Aberta a reunião, o Presidente do Comitê Estadual de Precatórios, o 

Dr Bruno Lacerda Bezerra Fernandes, dando boas-vindas a todos, ressaltou a 

necessidade de reuniões periódicas do Comitê Estadual de Precatórios. 

Explanou sobre o cancelamento do plano de pagamento do Estado 

do RN e a instauração de procedimento de bloqueio e sequestro, informando que 

na última sexta-feira o Estado do RN conseguiu a reinclusão na sistemáti, a de 

utilização dos depósitos judiciais, entretanto, até o início desta reunião, aind 

houvia comunicação do Banco do Brasil neste sentido. 
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Narrou que apresentou a situação do Estado em evento realizado em 

Brasília, diante da Corregedoria do CNJ, não tendo ocorrido nenhuma crítica à 

forma como o assunto vinha sendo tratado. 

Mostrou a proposta do Estado para o pagamento dos aportes devidos 

quanto ao exercício 2019, de forma flutuante, mas suficiente para a quitação dos 

valores devidos até dezembro de 2019. 

O Dr. Diego Cabral de Meloressaltou a preocupação com a situação 

dos credores de precatórios, lembrando que em sua maioria são pessoas que 

deixaram de receber salários e necessitam ver satisfeito esse crédito. 

O Dr. José Duarte Santana narrou que a atual administração vem 

tratando a situação dos precatórios como questão de estado. 

Informou que o Estado ingressou com ação no STF, com pedido 

liminar, para garantir linha de crédito para o financiamento de precatórios, estando 

aguardando decisão da Ministra Carmen Lúcia. 

Afirmou que está adotando medidas para regulamentar o acordo 

direito e que, quanto aos depósitos judiciais, já iniciou tratativas com a Justiça 

Federal, que deferiu parcialmente o pleito, ainda não tendo resposta da Justiça do 

Trabalho. 

A Dra. Simone Medeiros Jalil narrou que a Justiça do trabalho não 

possui valores a serem disponibilizados para utilização na sistemática dos 

depósitos judiciais, tendo sido realizada pesquisa em todos os Tribunais do 

Trabalho, não sendo identificado o uso de depósitos judiciais por nenhum outro 

Tribunal. 

Dr. José Aldemir Freire explanou sobre as vantagens dos aportes 

mensais flutuantes, justificando que as receitas não são lineares. 

Quanto ao plano de pagamento apresentado pelo Estado, ficou aprovado 

que ele será renovado, anualmente, considerando os percentuais apresentados. 

Dr HallisonBezerra louvou a presença do Secretário de Estado na 

reunião, aduzindo que todos buscam a melhor solução para a situação de precatórios. 

Dr. Manoel Neto Gaspar Júniornarrou que a situação dos municípios 

é similar à do Estado vez que os municípios também apresentam variação nas suas 

receitas. Sugeriu, ainda, que os gestores municipais deveriam participar das reuniões, 

o que seria bastante proveitoso 

O Dr. Bruno Lacerda informou que o CNJ está para aprovar uma nova 
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Resolução sobre precatórios, devendo acontecer no final do ano reunião do Comitê 

Nacional do FONAPREC nos dias 11 e 12 de dezembro, em Brasília, para apresentar 

as alterações da referida resolução. 

Informou ainda, sobre a eleição do TJRN para representar a Câmara 

Nacional de Gestores de Precatórios, no cargo de Diretor-Técnico. 

Os presentes saudaram Dr. Bruno Lacerda pela eleição, tendo os 

representantes de todos os entes com assento neste Comitê se colocado à disposição 

para ajudara no que for possível. 

Disponibilizado o uso da palavra pelos presentes, foi debatida a ideia 

apresentada pelo Estado do Rio Grande do Norte de criar uma sistemática de 

pagamento de RPV de modo a evitar a realização de bloqueios nas contas do Estado. 

Foi destacado pelos presentes que haveria a necessidade de se estabelecer um valor 

razoável para pagamento das referidas requisições, sob pena de agravar a situação, 

devendo tal matéria ser objeto de deliberações posteriores. 

Nada mais havendo a tratar, foi redigida a presente ata que, lida e, 

achada conforme, vai assinada pelos prese 
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