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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 30/11/2020 
 

 

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às 14horas e 30 

minutos, de modo virtual, por videoconferência, participaram os Excelentíssimos Senhores 

magistrados, BRUNO LACERDA BEZERRA FERNANDES, designado para atuar como 

membro do Comitê Gestor e responsável pela Divisão de Precatórios do Tribunal de Justiça, 

SIMONE MEDEIROS JALIL, designada para atuar como membro do Comitê Gestor e 

responsável pela DIVISÃO DE PRECATÓRIOS DO TRT21 e HALLISON RÉGO BEZERRA, 

designado para atuar como membro do Comitê Gestor e responsável pela Seção de 

Precatórios do TRF  5a Região.  

 

Aberta a reunião, foi informada pelo gestor do TJRN a situação dos 

pagamentos dos aportes mensais do Município de Macau, especificamente quanto aos 

repasses realizados nos meses de setembro e outubro de 2020, indagando o Magistrado 

sobre a melhor forma de realizar os repasses constitucionais aos três Tribunais, 

considerando que apenas em abril de 2020 o referido Ente passou a ter contabilizado no 

cálculo dos aportes mensais os valores devidos ao Tribunal Regional do Trabalho, tendo a 

Dra. SIMONE MEDEIROS JALIL sugerido que os valores a serem aportados neste ano de 

2020 deveriam seguir  os percentuais estabelecidos de 65,79% (sessenta e cinco virgula 

setenta e nove porcento) para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 31,86% (trinta e um 

virgula oitenta e seis porcento) para o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região e 2,35% 

(dois virgula trinta e cinco porcento) para o Tribunal de Justiça do Estado do RN, tendo os 

demais integrantes do Comitê Gestor anuído com a proposição. 
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Diante da decisão, o Dr. BRUNO LACERDA BEZERRA FERNANDES se 

comprometeu a realizar os repasses do valor de R$501.195,58 (quinhentos e um mil, cento 

e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), nos percentuais estabelecidos, ainda 

nesta semana. 

 

Tratou-se da situação dos Município de Governador Dix-Sept Rosado e 

Baraúna, tendo o Dr. BRUNO LACERDA BEZERRA FERNANDES informado que esses 

municípios se encontram inadimplentes com sua obrigação constitucional de efetuar os 

aportes do regime especial, não tendo obtido êxito em bloquear e sequestrar os valores em 

razão do sistema SISBAJUD, que substituiu o BACENJUD se mostrar inoperante e também 

em razão dos ofícios encaminhados ao Banco do Brasil para bloqueio dos valores não terem 

sido cumpridos por insuficiência de fundos nas contas do FPM e ICMS dos municípios, nos 

dias 10, 20 e 30 respectivamente. 

 

A Dra. SIMONE MEDEIROS JALIL narrou que em casos semelhantes, oficia à 

Instituição Financeira determinando, com dois dias de antecedência o bloqueio dos valores, 

nas contas de FPM, o que vem mostrando bons resultados. 

 

Dr. Bruno Lacerda Bezerra Fernandes agradeceu a sugestão e informou que 

passará a proceder da mesma maneira quanto aos pedidos de bloqueio e sequestro. 

 

A Gestora de Precatórios do Tribunal Regional do Trabalho narrou a situação 

do município de João Câmara, informando que a dívida trabalhista é muito pequena quando 

comparada com dos outros tribunais, totalizando menos que R$30.000,00 (trinta mil reais), o 

que faz com que os repasses sejam de valores ínfimos, impedindo a satisfação do crédito, 

tendo solicitado que fosse realizado antecipadamente o pagamento de tais valores, 

fundamentando ainda, que a referida dívida possui natureza alimentar, devendo ser 

prioridade em detrimentos de outras comuns, o que foi acatado pelos demais gestores de 

precatórios. 

O Dr. HALLISON RÉGO BEZERRA indagou sobre a situação dos precatórios 

do Município de Natal e do Estado do Rio Grande do Norte, tendo o Dr. BRUNO LACERDA 

BEZERRA FERNANDES informado que os dois entes estão adimplentes e que, inclusive, 

hoje é a data prevista no plano de pagamento do Estado do Rio Grande do Norte para o 
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ajuste e integralização dos aportes mensais devidos de janeiro a novembro deste exercício 

financeiro de 2020. 

Nada mais havendo, deu-se por encerrada a presente reunião, lavrando-se a 

presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. 

 

 

BRUNO LACERDA BEZERRA FERNANDES 
Juiz de Direito  TJRN 

 
 

SIMONE MEDEIROS JALIL 
Juíza do Trabalho  TRT21 

 
 

HALLISON RÊGO BEZERRA 
Juiz Federal  Tribunal Regional Federal 5ª Região  


