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Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natividade 
Defendendo direitos, garantindo justiça, construído cidadania. 

CNPJ: 39.678.792/0001-93 

 

 

Avenida Amaral Peixoto, 14, Centro Natividade. 

Telefax.: (22) 3841-2013 -  E-mail: sisepnatrj@hotmail.com    

 

Nota técnica n° 01/2018 

 

Assunto: pagamento do precatório da produtividade 

 

Tendo em vista a retomada dos pagamentos dos Precatórios por parte do Município de Natividade, o 

sindicato divulga a seguinte nota técnica esclarecimentos da forma com o se dá tais pagamentos por 

parte da municipalidade, bem como para orientação quanto a forma de repasse destes valores aos 

associados. 

 

No ano de 2018, até a presente data o município já pagou o valor de 593.619,36 (quinhentos e noventa 

e três mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e seis centavos), referente a precatórios judiciais. 

 

Estes valores correspondem a R$ 146.584,64 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro 

reais e sessenta e quatro centavos), referente a parte do pagamento em atraso do exercício de 2017 e R$ 

447.034,72 (quatrocentos e quarenta e sete mil, trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), referente 

ao exercício de 2018 (8 parcelas de janeiro a agosto de 2018), conforme comprovantes a seguir: 
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Estes demonstrativos de pagamento podem ser consultados no portal de transparência do Município no 

seguinte endereço http://179.109.158.34:8079/transparencia/,  ao entrar na página digite no campo da 

coluna descrição a palavra “tribunal” aparecerá a lista com todos os pagamentos efetuados ao TJ, na 

lista estão os valores pagos a título de precatório, clicando no valor aparecerá o detalhamento conforme 

imagem acima. 

 

Parte dos valores deste pagamento, serão destinados a outro credor da lista dos precatórios, conforme 

se vê pela lista abaixo, esta lista é ordenada pelo Tribunal de Justiça, de acordo com a inscrição dos 

precatórios no sistema do Tribunal. 

 

A lista também pode ser consultada na internet, porém no portal do Tribunal de Justiça , no endereço 

http://www4.tjrj.jus.br/prectransparencia/ConsultarPrecatorios.aspx, ao entrar na página, basta no 

título, “listar precatórios por origem”, selecionar o Município de Natividade e clicar em listar. 
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Os mandados de pagamentos são eletrônicos e poderão ser consultados por todos os interessados  

também no Portal do Tribunal de Justiça, no seguinte link 

http://www4.tjrj.jus.br/prectransparencia/ConsultarPrecatorios.aspx, ao entrar no site, digitar no campo 

específico, o CNPJ do Sindicato 39.678.792/0001-93, que os mandados de pagamentos expedidos 

serão exibidos. 

 

Quanto aos valores que cada um tem a receber, estão atualizados até a presente data e serão informados 

individualmente. 

 

Quanto a forma de pagamento, esta será realizada por cheque ou transferência eletrônica, única e 

exclusivamente ao titular do crédito ou seus herdeiros legais, mediante recibo de cada uma das parcelas 

pagas. 

 

Quanto a forma de divisão – o pagamento será efetuado em parcelas iguais a todos os que tem direito. 

 

Quanto ao número de parcelas – a divisão do pagamento dos precatórios para o Município, é para 

pagamento mensal, porém o mesmo tem atrasado e pago as parcelas de forma acumulada. Portanto, por 

enquanto não é possível precisar em quantas parcelas o pagamento será dividido. Sendo certo que o 

número de parcelas repassadas aos servidores, será de acordo com o número de mandados de 

pagamento que serão emitidos pelo Tribunal de justiça. 
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Natividade, 16 de outubro de 2018. 

 

Eliezir Marchiote 

 Presidente  
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