
03/04/2020

Número: 0011208-78.2018.2.00.0000 
 

Classe: PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO 

 Órgão julgador colegiado: Plenário 

 Órgão julgador: Gab. Cons. Mario Augusto Figueiredo de Lacerda Guerreiro 

 Última distribuição : 18/12/2018 

 Valor da causa: R$ 0,00 

 Assuntos: Resolução, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? SIM 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Conselho Nacional de Justiça
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO

DO MARANHÃO - SINDJUS-MA (REQUERENTE)

RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGÃO (ADVOGADO)

MARLUCE MACIEL BRITTO ARAGAO (ADVOGADO)

DIEGO MACIEL BRITTO ARAGÃO (ADVOGADO)

YASMIM YOGO FERREIRA (ADVOGADO)

DIOGO MESQUITA POVOA (ADVOGADO)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO -

TJMA (REQUERIDO)

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO MARANHÃO -

AMMA (TERCEIRO INTERESSADO)

SIDNEY FILHO NUNES ROCHA (ADVOGADO)

FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS DOS OFICIAIS

DE JUSTIÇA DO BRASIL - FESOJUS-BR (TERCEIRO

INTERESSADO)

BELMIRO GONCALVES DE CASTRO (ADVOGADO)

GLEIDSON EMANUEL DE ARAUJO (ADVOGADO)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

39271
21

03/04/2020 08:27 Intimação Intimação



 

Conselho Nacional de Justiça

Autos: PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - 0011208-78.2018.2.00.0000

Requerente: SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - SINDJUS-
MA

Requerido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - TJMA

Vistos.

Trata-se de procedimento de controle administrativo, com pedido

de liminar, proposto pelo Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão

contra  atos  do Tribunal  de  Justiça  daquele  Estado (TJMA) relacionados ao

pagamento de diligências de oficiais de justiça.

Insurge-se  o  requerente  contra  a  revogação  do  art.  6º  da

Resolução  TJMA  31/2017  e  o  consequente  não  pagamento  de  diligências

realizadas acima de 150 mandados; a Resolução TJMA 52/2019, que revogou a

referida  norma e  estabeleceu  um valor  fixo  para  custeio  de  diligências;  a

Portaria GP 831/2019, que dispõe sobre a substituição dos oficiais de justiça.

Após longa tramitação do feito, julguei parcialmente  procedentes

os pedidos para: “a) reconhecer a ilegalidade do não pagamento de diligências

efetivamente realizadas acima do limite de 150 mandados no período entre a

revogação do art.  6º da Resolução TJMA 31/2017 e a edição da Resolução

TJMA 52/2019;  b)  declarar  a  nulidade  da  Resolução  TJMA 52/2019  e  dos

artigos 5º, parágrafo único, e 8º da Portaria GP 831/2019” (Id. 3889305).

Irresignada,  a  Corte  requerida  interpôs  recurso  administrativo,

por  meio  do  qual  requereu  seja  concedido  efeito  suspensivo,  porquanto  a

decisão causaria impacto orçamentário e gastos possivelmente irrepetíveis. 

Quanto ao mérito, defendeu, em síntese, que: a) a Resolução TJMA

52/2019 atendeu à recomendação da Corregedoria Nacional de Justiça, evitou

prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito dos servidores; b) ao decretar a

nulidade  da  referida  resolução,  a  decisão  teria  restabelecido  a  Resolução
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TJMA 31/2017, acrescida do art. 6º; c) a situação dos autos é diversa da do

PCA 0006188-72.2019.2.00.0000;  d)  o quantitativo de mandados cumpridos

está relacionado à produtividade, e não às despesas dos oficiais de justiça; e)

há outros meios de transporte a serem utilizados pelos oficiais; f) a decisão

afronta a autonomia do TJMA; g) é  equivocado o entendimento de que se deve

considerar  o  número  de  diligências  para  o  cálculo  da  substituição  (Id.

3914274).

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 115, § 4º, do Regimento Interno deste Conselho

(RICNJ),  o  “recurso  administrativo  não  suspende  os  efeitos  da  decisão

agravada,  podendo,  no  entanto,  o  Relator  dispor  em  contrário  em  caso

relevante”. Cuida-se, portanto, de medida excepcional, que pressupõe o exame

das peculiaridades do caso concreto. 

Na  hipótese  dos  autos, considero  necessário  registrar  que  são

sólidos os fundamentos que externei por ocasião da decisão proferida e que a

determinação exarada se manteve dentro dos estritos limites da competência

deste Conselho, qual seja, a de examinar a legalidade de atos administrativos

praticados pelo Poder Judiciário. 

Reconheço, entretanto,  que a declaração da “ilegalidade do não

pagamento  de  diligências  efetivamente  realizadas  acima  do  limite  de  150

mandados  no  período  entre  a  revogação  do  art.  6º  da  Resolução  TJMA

31/2017 e a edição da Resolução TJMA 52/2019” acarreta impacto financeiro

não estimado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e que, nesse

cenário, também podem ser despendidos valores não passíveis de restituição. 
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Sendo assim, com o intuito de resguardar a segurança jurídica que

o  caso  requer  para  o  momento,  reputo  oportuna  a  concessão  de  efeito

suspensivo ao recurso. 

Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso

interposto pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

Intimem-se.

À Secretaria Processual para providências.

Brasília, 3 de abril de 2020.

Conselheiro MÁRIO GUERREIRO,

Relator.
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