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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 26/01/2021 
 

 

Aos vinte e seis de janeiro de dois mil e vinte e um, às 10hs, 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, JÓLIA LUCENA DA 

ROCHA MELO, designada para atuar como membro do Comitê Gestor e responsável pela 

DIVISÃO DE PRECATÓRIOS DO TRT21 e HALLISON REGO BEZERRA, designado para 

atuar como membro do Comitê Gestor e responsável pela Seção de Precatórios do TRF-5
a
 

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

aportes mensais do Município de Governador Dix Sept Rosado, especificamente quanto ao 

parcelamento do débito remanescente do exercício de 2020 proposto pelo Ente em petição 

datada de 19/01/2021. De sua vez, o Prefeito do Município de Governador Dix Sept Rosado, 

Sr. ARTUR VALE, e o Assessor Jurídico Municipal MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES DE 

OLIVEIRA FEITOSA (OAB/RN 8844), expuseram a situação de extrema dificuldade das 

finanças do Município, incluindo atraso no pagamento dos servidores e necessidade de 

aquisição de insumos para vacinação contra a covid-19, e quanto ao débito remanescente 

do exercício de 2020, destacou ser o 2º Município com maior comprometimento de RCL do 

Estado do RN, reiterando a proposta de parcelamento do débito de R$ 2.991.138,44 em 44 

parcelas de R$ 67.980,42 cada, com início em maio/2021 e término em dezembro/2024, 

destacando que o Ente está buscando linha de crédito junto ao STF para liquidação do 

débito, e caso obtenha êxito, quitará o mesmo antes da parcelamento proposto. O Dr. 

BRUNO LACERDA BEZERRA FERNANDES consignou que a gestão de precatórios é 

atividade administrativa submetida à Constituição Federal e alinhada às orientações do CNJ, 

de modo que, apesar da peculiaridade da situação do Ente, não há fundamento legal para 
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acolher o parcelamento tal como proposto, visto que já findo o exercício de 2020, no qual o 

débito deveria ter sido quitado, no que foi seguido pelos Drs. JÓLIA LUCENA DA ROCHA 

MELO e HALLISON RÉGO BEZERRA, tendo o Dr. HALLISON RÉGO BEZERRA destacado 

que enquanto administradores, podem ser responsabilizados em caso de inércia quanto à 

cobrança dos valores de precatórios em face dos entes devedores, e a Dra. JÓLIA LUCENA 

DA ROCHA MELO LUCENA DA ROCHA MELO, que enquanto a questão do Ente não for 

solucionada, os gestores de precatórios ficam sem justificativa para não procederem aos 

bloqueios e sequestros de valores para pagamento de precatórios. Nesse contexto, o 

Assessor Jurídico Municipal MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA FEITOSA 

(OAB/RN 8844) pugnou pela apresentação de novo plano de pagamento do débito 

remanescente de 2020, em 15 (quinze) dias, ocasião em que o Dr. BRUNO LACERDA 

BEZERRA FERNANDES, excepcionalmente, fixou a data limite de 29/01/2021 (sexta-feira) 

para apresentação do referido plano, com termo final de pagamento, no máximo, até 

dezembro/2021, tendo os demais integrantes do Comitê Gestor anuído com a proposição. 

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 
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