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ATA
II REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DAS CONTAS ESPECIAIS

ANO 2022
 

COMITÊ GESTOR DAS CONTAS ESPECIAIS
 
Data:

 
09/05/2022, com início às 10:00 horas.
 

Integrantes
do Comitê
Gestor
Presentes:

ü  Juiz Anderson Sobral de Azevedo (Gestor da Coordenadoria de
Precatórios – Tribunal de Justiça do Maranhão);

ü  Juíza Joanna D'arck Sanches da Silva Ribeiro (Tribunal
Regional do Trabalho – 16ª Região – Maranhão);

ü  Juiz Neian Milhomem Cruz (Tribunal Regional Federal da 1ª
Região – Seção Judiciária do Maranhão).

Pauta: 1.    Informação sobre os últimos rateios realizados;
2.   Informações sobre os repasses de recursos do Estado do

Maranhão;
3.   Periodicidade no envio das listas de precatórios dos entes

enquadrados no Regime Especial;
Informação atualizada da situação dos precatórios trabalhistas4.
cujo credor é o Ministério Público do Trabalho;

 
 
Abertura, instalação e assuntos discutidos:
 

 

A abertura da reunião ocorreu às 10 horas do dia 09/05/2022, via

webconferência, contando com a presença dos 03 (três) membros do Comitê Gestor

das Contas Especiais. A reunião foi iniciada sob a coordenação do Juiz Anderson

Sobral de Azevedo, que se apresentou como o atual Juiz Gestor da Coordenadoria

de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e exteriorizou

agradecimentos pela presença dos demais membros. Em seguida foi realizada a

leitura dos assuntos da pauta.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça

Coordenadoria de Precatórios
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De início, foram repassadas informações sobre os últimos rateios

realizados entre os tribunais, bem como, os últimos aportes realizados pelo Estado

do Maranhão.

Dando continuidade aos temas constantes na pauta, o Juiz Gestor

informou que irá realizar mensalmente os repasses aos demais tribunais, que, por

sua vez, assumiram o compromisso de enviar bimestralmente, as listas de

precatórios pendentes de pagamento.

Com relação aos precatórios em que o Ministério Público do Trabalho é o

credor, por se tratar de valores significativos, bem como a possibilidade de acordos

com o referido órgão para quitação, o Juiz Gestor solicitou informações atualizadas a

respeito.

Sobre a questão, a Juíza do TRT, Joanna D'arck Sanches da Silva Ribeiro,

informou que em tais casos, como os acordos envolvem a realização de obras ou

disponibilização de serviços, apenas quando constatada a efetiva entrega pelo ente

devedor é que pode ser feita a comunicação ao TJMA. Informou, também, que irá

fazer o levantamento de todos os entes que possuem precatórios do MPT para

monitoramento pelo Comitê Gestor.

Encerrados os tópicos constantes na pauta, o Juiz Gestor informou que os

municípios de São Roberto e de São João do Paraíso saíram do Regime Especial e

perguntou se os demais membros teriam outros temas a debater.

Dada a palavra a Dra. Joanna D'arck Sanches da Silva Ribeiro, ela

perguntou sobre os entes que estão realizando acordos diretos e a possibilidade de

inscrição dos entes inadimplentes no cadastro do Conselho Nacional de Justiça.

Em relação aos acordos diretos, foi informado pelo Juiz Gestor que, até o

presente momento, apenas o Estado do Maranhão vem realizando acordos diretos

com os credores e que, em conversa recente com o Procurador Geral do Estado,

estaria sendo feita uma Medida Provisória para tornar mais célere o procedimento e

mais atrativo aos credores com previsão de faixas de escalonamento dos percentuais

de deságio.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
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No que diz respeito à inscrição dos entes devedores no cadastro de

inadimplentes do CNJ, foi informado pelo Juiz Gestor que, em razão do referido

sistema não estar com todas as funcionalidades disponíveis, o TJMA está realizando

o cadastro no SICONV, com resultados positivos para a gestão de precatórios.

Dada a palavra ao Dr. Neian Milhomem Cruz, ele informou que esta era a

sua última reunião como membro do Comitê Gestor ao tempo em que desejava

sucesso aos demais membros na realização dos trabalhos.

Por fim, os demais membros agradeceram a atuação do Dr. Neiam no

período em que atuou como membro do Comitê Gestor de Precatórios. A reunião foi

declarada encerrada às 10 horas e 40 minutos. Assim, para constar, lavrei a

presente Ata, que, depois de lida e achada conforme, segue assinada.

 
ESTANDO CONFORME:
 
Assinam:
 
 
 

Anderson Sobral de Azevedo
Juiz de Direito

Membro Titular Representante do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
 
 

Joanna D'arck Sanches da Silva Ribeiro
Juíza do Trabalho

Membro Titular Representante do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
 

 

Neian Milhomem Cruz
Juiz Federal

Membro Titular Representante do Tribunal Regional Federal da 1ª Região
 
 
 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
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ANDERSON SOBRAL DE AZEVEDO
Juiz Coordenador de Precatórios

Coordenadoria de Precatórios
Matrícula 93658

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 25/05/2022 10:17 (ANDERSON SOBRAL DE AZEVEDO)
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