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CJF mantém regras de ressarcimento 
de despesas por oficiais de Justiça
A regulamentação sobre ressarcimento de despesas por oficiais de Justiça no cumpri-

mento de mandados já é completa, não sendo necessária revisão. Essa é a opinião do CJF 
em resposta a consulta do TRF5 sobre possibilidade de alterar a Resolução 340, de 2015.

De acordo com o CJF, o dispositivo já prevê a possibilidade de pagamento, aos oficiais 
de Justiça, de diárias e passagens ou o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo 
próprio para cumprimento de mandados em localidades distantes.

No ofício enviado ao conselho, o TRF-5 solicitou a regulamentação dessas despesas 
para cumprimento de mandados em cidades localizadas a mais de 40 quilômetros de 
distância da sede de lotação dos oficiais. De acordo com informações dos autos, a Dire-
ção do Foro da Seção Judiciária de Pernambuco autorizou o pagamento das diárias, mas 
indeferiu o fornecimento de passagens ou o ressarcimento dos gastos com deslocamento. 
O Conselho de Administração regional manteve a determinação.

Ao se pronunciar sobre a matéria, o CJF se manifestou no sentido de ser desnecessária 
qualquer alteração normativa, já que a interpretação sistemática da Resolução 340 solu-
cionaria a questão. O órgão também elaborou parecer com posicionamento semelhante. 

Senado quer proibir juízes de darem 
liminares onerosas para o SUS

As propostas recém-lançadas pelo Se-
nado para “salvar” o governo federal in-
cluem conter impactos da crescente judi-
cialização da saúde no país. Os senadores 
querem “aperfeiçoar o marco jurídico” do 
setor e “avaliar a proibição de liminares ju-
diciais que determinam o tratamento com 
procedimentos experimentais onerosos ou 
não homologados pelo SUS”.

A chamada Agenda Brasil foi liderada 
pelo presidente da Casa, Renan Calheiros, 
com o objetivo de tirar o Planalto da crise. 
É uma tentativa de resolver logo uma série 
de questões pendentes, como regulamen-
tar a terceirização; ajustar a idade mínima 
para aposentadoria; reformar alíquotas de 
PIS e Cofins; revisar a regulamentação de 
áreas indígenas e enfim mudar o marco ju-
rídico da mineração.

No caso da saúde, tem crescido a preo-
cupação do governo com os gastos judiciais. 
Entre 2012 e 2014, o Ministério da Saúde 
desembolsou R$ 1,76 bilhão para atender 
essas demandas, conforme levantamento 
divulgado pela Associação da Indústria Far-
macêutica de Pesquisa. Cinco medicamen-
tos para tratar doenças genéticas represen-
taram 81,6% dos gastos com judicialização 
no ano passado, segundo a pesquisa — 
muitos deles sem registro na Anvisa.

O contra-ataque do Senado é genérico, 
sem detalhar como poderia restringir a ativi-

dade de juízes. Para especialistas, a propos-
ta poderia proibir expressamente esse tipo 
de liminar, obrigar que a Fazenda fosse ou-
vida antes de qualquer medida ou até mes-
mo criar um fundo específico para medidas 
urgentes — nesse caso, as decisões ficariam 
limitadas ao caixa disponível.

Já existem normas infraconstitucionais 
impedindo ou restringindo liminares, embo-
ra juristas nem sempre vejam isso com bons 
olhos. A Lei 8.437/1992, por exemplo, pro-
íbe medida liminar contra atos do Poder Pú-
blico toda vez que providência semelhante 
não puder ser concedida em ações de man-
dado de segurança. Já a Lei 9.494/1997 
disciplina quando aplicar a tutela antecipa-
da contra a Fazenda Pública.

O CNJ já publicou resoluções com a in-
tenção de orientar quando o Judiciário deve 
intervir sem demora na saúde. A institui-
ção inclusive já recomendou que tribunais 
firmem convênios para contar com auxílio 
de médicos e farmacêuticos na análise de 
quadros clínicos das partes. 

Sobre o marco jurídico do SUS, a PEC 
46/2013 quer criar uma nova pessoa ju-
rídica, envolvendo União, estados e muni-
cípios, que se dedicaria à atenção básica, 
com pessoal próprio. O PLS 383/2015 pre-
tende transformar em crime de responsabili-
dade quando agentes públicos descumprem 
transferências de recursos para o setor.

O pagamento de dívidas públicas reco-
nhecidas por decisão judicial ganhará mais 
transparência, agilidade e segurança com 
a chegada dos precatórios eletrônicos. O 
sistema está sendo desenvolvido, com o 
apoio do CNJ, como nova funcionalidade 
do Processo Judicial Eletrônico (PJe) e es-
tará disponível para os tribunais de todo o 
País até o final do ano.

A ideia de otimizar o método de expe-
dição de precatórios e de RPVs surgiu no 
TRF da 5ª Região, um dos primeiros a ade-
rirem ao PJe. “A partir da adesão ao PJe, 
em 2010, precisávamos tornar o sistema 
de pagamento de débitos judiciais mais 
eficiente e seguro, pois não fazia sentido 
um ato ligado diretamente ao processo 
ocorrer de forma física”, explica o diretor 
da Subsecretaria de Precatórios do TRF5, 
Jaelson Ferreira.

Uma vez que o sistema atendia à legis-
lação e aos atos normativos em vigor, como 
a Resolução 115/2010 do CNJ, o Conselho 
decidiu nacionalizar o projeto, fornecendo o 

Módulo Precatório Eletrônico do PJe 
estará disponível aos tribunais 

até o final deste ano
precatório eletrônico como módulo do PJe. 
Devido às peculiaridades dos diferentes 
ramos de Justiça, o TJ do DF e dos Terri-
tórios foi chamado para adaptar o sistema 
por meio de acordo de cooperação técnica 
firmado com o CNJ em junho de 2014.

O principal objetivo do sistema de pre-
catório on-line é facilitar o controle dos 
juízes, dos demais atores do sistema de 
Justiça e da própria sociedade sobre a re-
quisição de pagamentos expedida pelo Ju-
diciário. “Era preciso melhorar toda a dinâ-
mica do controle do pagamento, até porque 
trabalhamos com verbas públicas”, avalia.

A informação ficará disponível para to-
dos. Hoje, a área de precatórios é fecha-
da, e o sistema de organização é precário. 
Muitos tribunais trabalham com planilhas 
de computador ou feitas na mão. O preca-
tório on-line funcionará apenas para a fase 
de expedição mas a ideia é que o sistema 
avance futuramente na gestão dos paga-
mentos, cuja responsabilidade é da presi-
dência de cada tribunal.

NUTEC recomenda 
limpeza da caixa 

de e-mails
A Seção de Modernização Administra-

tiva - SEMAD lembra aos servidores que 
o serviço de aviso, por e-mail, de assun-
tos do seu interesse, no Boletim Interno 
Informativo, necessita, para funcionar 
plenamente, que os usuários acessem 
suas caixas de e-mail regularmente e as 
mantenham disponíveis para recepção de 
mensagem, fazendo limpeza periódica das 
pastas de itens enviados, itens excluídos e 
da própria caixa de entrada. 


