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Informações detalhadas sobre a prática 



 

 

Finalidade  

 

Garantir o pagamento pelos entes públicos, sujeitos à sistemática anual de pagamentos do 

Regime especial de precatórios, da parcela anual referente a 2014 por meio de retenção mensal do 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM), antes do vencimento e de forma parcelada. 

 

Passo-a-passo para implantação  

 

-Identificação dos entes públicos sujeitos ao regime anual de pagamento de precatórios; 

               -Agendamento de reunião com o(a) gestor(a) municipal; 

               -Cálculo dos valores mensais a serem retidos para pagamento integral da parcela anual no 

ano do vencimento; 

               -Autorização expressa do ente devedor para retenção mensal direto no FPM; 

               -Solicitação da retenções mensais à Secretaria do Tesouro Nacional.  

 

Resultados alcançados 

 

-Regularização da situação do ente devedor, perante o Regime Especial de Precatórios, com 

reflexos concretos imediatos para credores de municípios sujeitos ao regime anual de pagamentos, 

especialmente credores de municípios que possuem dívida representada por um único precatório; 

-Garantia da quitação da parcela anual tempestivamente, com o correspondente rateio 

proporcional de valores entre os Tribunais integrantes do Comitê Gestor (TJCE, TRT-7ª, TRF-5ª), 

para pagamento dos respectivos precatórios; 

-Possibilidade de melhor planejamento para os municípios de seu fluxo de caixa no 

pagamento da parcela, evitando medidas extremas como sequestros da verba via BacenJud (sistema 

que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituição bancárias, para agilizar a solicitação de 

informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, via internet), suspensão 

de convênios e repasses federais e notas de improbidade para os gestores. 

 
 

 

 

 


