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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR 

MÁRCIO SCHIEFLER FONTES, DO CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA 

 

 

 

Referente ao PCA nº 0011208-78.2018.2.00.0000 

 

O SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO 

ESTADO DO MARANHÃO – SINDJUS/MA, já devidamente 

qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, por intermédio de seus advogados e advogada 

que a esta subscrevem, informar e requerer o que segue. 

O presente PCA, como sabido, fora proposto pelo sindicato 

contra decisão do e. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA), 

que revogou o art. 6º da Resolução TJMA 31/2017, referente ao custeio de 

diligências dos oficiais de justiça. 

Em despacho datado do dia 30/05/2019, Vossa Excelência assim 

se manifestou: 

II – Na 291ª Sessão Ordinária, o Plenário deste Conselho, por 

unanimidade, aprovou o relatório da inspeção promovida pela 

Corregedoria Nacional de Justiça no âmbito do e. Tribunal de Justiça 

do Estado do Maranhão (Inspeção - 0001107-45.2019.2.00.0000). 

Naquela oportunidade, registrei que, entre outras ponderações feitas 

por aquele Órgão Censor, estava a necessidade de equivalência entre 
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as diligências realizadas e o valor de seu custeio, o que deveria ser 

observado, inclusive, naquelas acima de 150 (cento e cinquenta), que 

não haviam sido regulamentadas ao tempo da inspeção. 

Consignei, ainda, que a situação identificada àquele tempo 

permaneceria atual, pois, conquanto a análise da Corregedoria tivesse 

sido feita com base na Resolução TJMA 57/2016, a Resolução TJMA 

31/2017, que hoje dispõe sobre a matéria, manteve sistemática 

semelhante, com a perpetuação do pagamento por faixas. 

Além disso, ressaltei que, com a revogação do art. 6º da Resolução 

TJMA 31/2017, passou a e. Corte Maranhense a não mais efetuar 

o pagamento das diligências acima de 150 (cento e cinquenta), 

objeto da controvérsia suscitada no presente PCA 0011208-

78.2018.2.00.0000. 

Assim, considerei que, embora o TJMA sustentasse que procede 

ao pagamento antecipado das diligências (Resolução CNJ 

153/2012), ante a ausência de rigor no pagamento, era oportuna a 

proposta da Corregedoria Nacional de que deveria aquele 

Tribunal “rever sua regra de custeio de diligências, de forma a 

garantir um pagamento diretamente proporcional à quantidade 

de diligências efetuadas, mantendo-se um limite máximo 

amparado em sua capacidade e dotação orçamentária específica, 

mantendo-se a política de que o custeio seja pago 

antecipadamente, e respeito à Res. 153/2012”. 

Desse modo, não há dúvida de que a inspeção realizada 

contemplou, de certa forma, a matéria tratada neste procedimento 

e que as substanciosas preocupações levantadas pela Corregedoria 

impactam no deslinde da questão ora posta, razão por que se faz 

necessária a manifestação daquele Órgão Censor. 

III – Ante o exposto, determino o encaminhamento dos autos à 

Corregedoria Nacional de Justiça, para manifestação acerca da matéria 

sob exame. 

 

Em resposta, o Corregedor juntou aos autos no dia 17/06/2019 o 

seguinte: 

As conclusões da inspeção realizadas pela Corregedoria Nacional de 

Justiça no Tribunal de Justiça do Maranhão são compatíveis com as 

pretensões deduzidas no presente Procedimento de Controle 

Administrativo. Entretanto, refoge das atribuições da 

Corregedoria Nacional em conduzir procedimentos dessa 
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natureza. Nesse sentido e considerando a pertinência do PCA com as 

conclusões da inspeção feita no TJMA, determino a devolução dos 

autos ao eminente Conselheiro relator para que prossiga com o 

julgamento da pretensão nele deduzida. 

 

Esta foi a última movimentação do presente PCA, ou seja, a que 

tornou os autos para a continuidade de julgamento acerca da revogação do 

art. 6º da Resolução do TJMA e da necessidade de adequação por parte 

deste e. Conselho, a fim de que os servidores oficiais de justiça não restem 

gravemente prejudicados. 

Ocorre que, a despeito de ter ciência da tramitação deste PCA e 

da pendência de julgamento acerca desta matéria, o e. Tribunal de Justiça 

do Maranhão, num ato de flagrante inobservância da autoridade deste d. 

Relator e deste e. Conselho Nacional de Justiça, pautou para a sessão 

administrativa de amanhã (07/08/2019), conforme documento anexo 

(item 24 da pauta), duas propostas de alteração da resolução de custeio de 

diligência. 

Tais propostas pretendem diminuir drasticamente o valor do 

auxílio transporte dos oficiais de justiça para custear o cumprimento 

das diligências judiciais (documento anexo). 

Nos termos do art. 300 do CPC/15, que pode ser aplicado 

subsidiariamente no procedimento administrativo por força do art. 15 do 

CPC/15, estando configurados os requisitos da plausibilidade jurídica do 

pedido e do periculum in mora, faz-se cabível a concessão de tutela de 

urgência. 
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No caso, o SINDJUS/MA entende ser necessário que haja 

expressa determinação por parte de Vossa Excelência, no sentido de 

que o TJMA retire de pauta a apreciação dessas propostas de alteração 

de resolução, até que haja o julgamento definitivo do presente PCA, 

onde poderão ser definidos os parâmetros pelos quais o Tribunal irá pautar 

tal alteração. 

Tal medida se faz necessária, a fim de que se evitem danos de 

difícil ou impossível reparação, haja vista que se aprovada a aludida 

proposta na sessão de amanhã, nos moldes como está, os servidores 

passarão a suportar ônus financeiros, a configurar enriquecimento sem 

causa da Administração em detrimento do servidor. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Brasília/DF, 06 de agosto de 2019. 

 

CEZAR BRITTO 

OAB/DF 32.147 

 

YASMIM YOGO 

OAB/DF 44.864 
PAULO FREIRE 

OAB/DF 50.755 
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