
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

RESOLUÇÃO Nº 115, DE 29 DE JUNHO DE 2010

Dispõe sobre a Gestão de Precatórios 
no âmbito do Poder Judiciário.

O  PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, e

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Nacional de
Justiça  o  controle  da  atuação  administrativa  e  financeira  do  Poder
Judiciário,  bem  como  zelar  pela  observância  do  Art.  37  da  Carta
Constitucional (CF, Art. 103-B, § 4º, caput e inciso II);

CONSIDERANDO que  a  eficiência  operacional  e  a
promoção da efetividade do cumprimento das decisões são objetivos
estratégicos  a  serem  perseguidos  pelo  Poder  Judiciário,  a  teor  da
Resolução nº 70 do Conselho Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO o  princípio  constitucional  da  razoável
duração do processo judicial e administrativo;

CONSIDERANDO a necessidade de um maior controle dos
precatórios  expedidos e de  tornar  mais  efetivos  os  instrumentos  de
cobrança dos créditos judiciais em desfavor do Poder Público;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  regulamentar
aspectos procedimentais referentes à Emenda Constitucional nº 62/09;

CONSIDERANDO o deliberado pelo Plenário do Conselho
Nacional de Justiça em sua 108ª Sessão Ordinária, realizada em 29 de
junho de 2010;

RESOLVE:

(F) Seção VI – Gestão das Contas Especiais

Art. 8º A gestão das Contas Especiais de que trata o art.
97, § 1º, I, do ADCT compete ao Presidente do Tribunal de Justiça de
cada Estado,  com o auxílio  de um Comitê Gestor  integrado por um
magistrado titular e suplente de cada um dos Tribunais com jurisdição



sobre o Estado da Federação respectivo e que tenham precatórios a
serem pagos com os recursos das contas especiais, indicados pelos
respectivos Presidentes.

§ 1º Compete ao Comitê Gestor:
I  -  decidir  impugnações  relativas  à  lista  cronológica  de

apresentação;
II - decidir impugnações relativas às preferências definidas

nos §§ 1ºe 2º do art. 100 da CF.

(...)

Art. 9º Os Tribunais deverão formalizar entre si e com as
entidades  públicas  devedoras  convênios  voltados  à  criação  de
sistemas de informação para a organização e controle das listagens de
credores  de  precatórios,  decorrentes  de  sentenças  judiciárias
estabelecidas no seu âmbito, observando o seguinte:

I - A listagem será elaborada pelos Tribunais considerando
uma única lista para cada entidade pública devedora;

II  -  O  pagamento  de  precatórios  deverá  ser  realizado
considerando a unicidade de listagens;

III - A inobservância da ordem cronológica de apresentação
e  das  preferências  configura  preterição,  implicando  na
responsabilização do Presidente do Tribunal responsável pela quebra
da ordem;

IV  -  Considerando  a  natureza  administrativa  do
processamento de precatórios, os incidentes acerca do posicionamento
de  credores,  titulares  de  condenações  de  distintos  Tribunais,  serão
resolvidos pelo Comitê Gestor.

§  1º.  É  facultado  aos  Tribunais  de  Justiça,  de  comum
acordo com os Tribunais Regionais Federais e do Trabalho, optar pela
manutenção das listagens de precatórios em cada Tribunal de origem
dos precatórios, devendo o Comitê Gestor de Contas Especiais definir
e assegurar o repasse proporcional das verbas depositadas nas contas
especiais aos Tribunais que tenham precatórios a pagar. Nesse caso,
as impugnações à ordem cronológica serão resolvidas pelo Presidente
de cada Tribunal.

(...)


